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ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL:
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COMO ATIVAÇÃO DO MERCADO 

DE TRABALHO DE MINORIA AINDA VULNERÁVEL

Luciana Nolli
Clerio Alves Costa

Barbara Maria Lucchesi Ramacciotti

Olhando para o passado pode ser observado que o trabalho, principalmente entre as 
classes menos favorecidas, está presente desde muito cedo. A educação não era, exatamente, 
um atrativo entre os “pobres”. Contudo, o trabalho era necessário e devia ser compartilha-
do entre todos da família, inclusive crianças e jovens, complementando, assim, o sustento 
familiar (SILVA, 2015).

Com a Revolução Industrial surgem novas formas de integração social, a venda da 
força de trabalho e a mão de obra barata (mulheres e crianças) é um grande atrativo para 
as “recém-nascidas” indústrias. O trabalhador (antigo camponês artesão), que agora vende 
sua força de trabalho, perfaz mudanças profundas nos núcleos familiares (antes provedores 
de seus próprios componentes). O capital agora é o centro do provimento financeiro fami-
liar e o Estado terá que ser o provedor social deste novo núcleo onde pais, mães e filhos são 
trabalhadores (KERSTENETZKY, 2012). 

Com um salto temporal, tem-se no Brasil, a publicação da Consolidação das Leis do 
Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, que traz, mesmo que de maneira ain-
da tímida, alguma proteção ao trabalho do jovem e a proibição do trabalho para a criança 
(BRASIL, 1943). 

Esta minoria vulnerável terá, apenas, em 2013 um conceito mais real acerca da po-
pulação considerada jovem, através do Estatuto da Juventude, nº 12.852 de 05 de agosto de 
2013: “são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) 
anos de idade” (BRASIL, 2013). 

Soma-se a isto que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 de 20 
de dezembro de 1996, é clara em seu corpo de texto quando diz que a passagem do jovem 
pelo Ensino Médio é a fase de preparação para o mundo do trabalho (BRASIL, 1996) e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, nº 8.069 de 13 de julho de 1990, restringe o trabalho 
insalubre, perigoso ou noturno ao menor de 18 anos, bem como garante todos os direitos 
trabalhistas a esta faixa populacional (BRASIL, 1990), fica claro que a proteção do jovem 
trabalhador ainda era vaga, sendo esta população uma minoria ainda vulnerável do ponto 
de vista dos direitos fundamentais. Principalmente ser for considerado que a maioria de 
nossos jovens executava tarefas laborais não condizentes à sua estrutura física, psíquica e 
financeira, ou seja, estavam de certa forma excluídos da proteção social. 
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Albuquerque e Benevento (2014) demonstram que a faixa populacional que mais 
sofre com carência de serviços públicos são as crianças e os jovens, fazendo com que parte 
desta população ingresse no mundo do crime para conseguir seus anseios materiais e ser 
aceito em um determinado grupo social. Sob esta ótica o papel das empresas passa de “so-
mente empregador” para um ator que promove a integração social destes jovens. 

Um marco histórico brasileiro no campo da qualificação para o trabalho é a entrada 
em vigor da Lei do Jovem Aprendiz, na inserção do jovem no mercado de trabalho bem 
como da qualificação profissional. 

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

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

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

Sendo assim, como transformar nossos jovens em população ativável, retirando-os 
da condição de minoria vulnerável, assegurando e fazendo cumprir os direitos mínimos e 
fundamentais garantidos pela Constituição, avançando na consolidação da cidadania plena 
e de um efetivo E.B.E.S. no Brasil? 

Com a implementação de um sistema educacional de alta qualidade e universal, 
contudo tal ação implica em grandes gastos e investimentos sociais, pois demanda pro-
fissionais qualificados e classes de alunos reduzidas (KERSTENETZKY, 2012) visando à 
qualidade de ensino. 

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

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

A educação e formação profissional são elementos cruciais, pois 
podem vincular as competências dos jovens com as necessidades 
dos empregadores. A aproximação da formação profissional às 
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necessidades dinâmicas de mudanças de mercado e de economias 
de trabalho, pode ajudar os jovens a se moverem para empregos 
mais produtivos e sustentáveis. [...]. Um trabalho combinado com 
treinamento formal é, por definição, um bom trabalho1. (BIAVAS-
CHI, EICHHORST, et al., 2012, p. 1) (tradução livre da autora). 

Kerstenetzky (2012) ainda observa que não se deve, apenas, manterem-se as ocupa-
ções costumeiras no sentido de sexo ou nível social, mas que promova oportunidades de 
mudança profissional, rompendo com a estratificação social. 

Insta salientar, enquanto hipótese de pesquisa, que o investimento maciço em edu-
cação (desde as séries iniciais como as creches) e as políticas públicas voltadas ao jovem 
como população economicamente ativável são caminhos já consagrados para se alcançar 
um E.B.E.S. universal e mais igualitário. No cenário brasileiro diante de tantas desigualda-
des sociais, a lei do Jovem Aprendiz busca olhar para os jovens como população ativável e 
gerando cenário favorável à sua inserção no mercado de trabalho com proteção jurídica e 
espaço para seu crescimento e qualificação profissionais. 
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA:
POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO OU POLÍTICAS 

HIGIENISTAS

Luciana Nolli
Clerio Alves Costa

Luci Mendes de Melo Bonini

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

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

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

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

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

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

O objetivo específico deste estudo reside na análise de políticas higienistas acerca 
da população de rua, bem como ferramentas de políticas públicas que buscam resgatar a 
dignidade dessas pessoas fazendo com que se tornem visíveis à sociedade, trazendo-as ao 
convívio não apenas familiar, mas também social. 
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Trata-se de estudo exploratório-descritivo, de natureza qualitativa, acerca da popu-
lação em situação de rua, em contextualização do território nacional, dentro do contex-
to histórico, trazendo, também, a problemática das políticas higienistas tanto no mundo 
quanto no Brasil. 

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

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

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

“Eles” que geralmente no senso comum são os preguiçosos, sujos e viciados, na ver-
dade são pessoas, em sua maioria, com subempregos, cerca de 70,9% exercem alguma ativi-
dade remunerada, dentre as quais as de catadores de recicláveis é a que mais se destaca, mas 
por não conseguirem manter-se em habitações, mesmo que subnormais, com o valor que 
ganham da venda dos recicláveis que coletam, vivem nas ruas (BRASIL, 2008). 

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

Mas é com cuidado que deve ser observada esta responsabilidade, pois o que pode 
parecer política pública de intervenção à pobreza, extirpação da condição de morador de 
rua, tende a esconder políticas higienistas de intervenção social sem resolução do verda-
deiro problema público, ou seja, ao invés de se buscar soluções para melhora em moradias 
subnormais, na qualidade de vida e da educação a massa da população, afastam-se os po-
bres dos ambientes urbanos reservados “a elite”, visto que os pobres são cheios de vícios e 
ociosos, uma verdadeira ameaça ao corpo social dos mais abastados (SOBRINHO, 2013). 

Cabe aqui uma rápida diferenciação para que não haja o uso de parassinônimos er-
roneamente. Muito se fala em políticas higienistas como sinônimo da eugenia nazista, con-
tudo um não se deve confundir com o outro, uma vez que a eugenia busca a raça perfeita 
enquanto ser humano, não há espaço para mestiços, assegurando o melhoramento da es-
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pécie através de estudos hereditários, enquanto que o higienismo visa certa limpeza social. 
(ALMEIDA, 2015) 

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

Na França Napoleão III (sobrinho de Napoleão Bonaparte) foi o primeiro presidente 
eleito na segunda república francesa e Imperador do segundo império francês, juntamente 
com o prefeito parisiense Georges Eugène Haussmann, desenvolveram um projeto urba-
nístico para Paris, dando-lhe uma concepção burguesa civilizada (SOBRINHO, 2013) “a 
cidade luz”. 

Ampliando ruas e avenidas, dando lugares aos bulevares e cafés, Napoleão III e 
Haussmann desarticulam o espaço de organização dos trabalhadores e ainda afastam para 
longe do centro de Paris, com suas roupas puídas e construções medíocres (SOBRINHO, 
2013) os pobres do lugar. 

Já em Lima, no Peru, um muro foi construído há cerca de três anos e foi pago pelos 
moradores do lado rico, Casuarianas, com a proposta de garantir a segurança de seus mo-
radores em relação aos moradores de Pamplona Alta ou Isterina – pois as casas são todas 
em madeira e possuem pneus para poder sustentar a estrutura das casas. (O Globo, 2017) 

Casuarianas possui saneamento básico completo, ruas asfaltadas, parques, praças; 
enquanto que em Isterina os moradores chegam a pagar dez vezes mais pela água que chega 
por caminhões pipas e não há saneamento básico (MERVIN, 2015). 

Nem a grande potência do continente americano é imune aos movimentos higie-
nistas. Segundo o jornal O Globo (2017) já existe hoje, nos Estados Unidos, barreiras 
com o Estado do México dos mais diversos materiais, por exemplo: madeira, metal ou 
simplesmente arame farpado. Construídas nas fronteiras de Novo México, Califórnia e 
Arizona, que já isolam mais de 1.000km. Essas obras datam dos governos de George H. 
W. Bush e Bill Clinton – nos anos 90 – e de George W. Bush – a partir de 2006 (O Globo, 
2017). E cumprindo uma de suas promessas de campanha, Donald Trump deseja dificul-
tar, ainda mais, a entrada de imigrantes, ilegais, através das fronteiras mexicanas, com a 
construção de um muro de concreto ao longo de 1.600 na fronteira entre esses países. (O 
Globo, 2017) 

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

Com Pereira Passos coordenando as obras da Prefeitura do Rio de Janeiro e o en-
genheiro Paulo de Frontin, formado na França, à frente da Comissão Construtora da 
Avenida Central, no início do século XX, são abertas largas avenidas e inúmeros cortiços 
são destruídos, tudo isto com a inspiração na experiência de Hausmann em Paris. (AL-
MEIDA, 2016) 
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Muitas são as histórias e as citações acerca de políticas higienistas na cidade de São 
Paulo e, em proporções idênticas, os absurdos utilizados como justificativa para exercer tais 
atrocidades. 

Os cortiços representam, portanto, uma ameaça à noção de civi-
lidade; as greves, uma ameaça à ordem burguesa de cidade limpa, 
disciplinada e livre das imundícies e de manifestações turbulentas 
dos operários; a rua será objeto da disciplina devido à ameaça à 
própria ordem que mantém desigualdades. As doenças que se es-
palhavam pela urbe, do ponto de vista ideológico, teriam como 
foco de proliferação justamente as áreas pobres. (SOBRINHO, 
2013, p. 214-215) 

A cidade de São Paulo não fica de fora desta iniciativa, com várias políticas higienis-
tas, e vem, há anos, retirando a população de rua dos centros urbanos. O passar dos anos 
não diminui a política “pública” higienista na cidade de São Paulo, instalando telas em volta 
de viadutos, particularmente o viaduto Doutor Plínio de Queiroz, localizado na avenida 
Nove de Junho, a gestão de João Dória levou para lá os moradores de rua. Para quem olha 
de fora, essa população de rua fica “escondida”, mas para quem está dentro nada mudou, 
continuam invisíveis aos olhos da sociedade. (CAVICCHIOLI, 2017) 

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

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

Em suma, políticas higienistas mascaradas de evolução, revitalização e urbanização 
fazem uma verdadeira “limpeza” social, desterritorializando a população mais pobre e de 
rua, transformando-os em “zumbis sociais” que devem ser mantidos a distância dos centros 
“limpos e civilizados”, lembremo-nos de Casuarianas e Pamplona Alta (em Lima, no Peru). 

Se a população de rua, e aqui não há distinção de gênero, for tratada com urbanidade 
e auxiliada no que necessita, a tendência de que saiam das ruas para uma vida sadia, em 
toda sua plenitude, é grande; tornando-os pessoas capazes de se ressocializarem não apenas 
com seus familiares, mas dispondo de saúde física, mental e social para serem úteis para a 
sociedade e principalmente a si mesmos. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E O DIREITO DE ENVELHECER

José Raimundo Neto
Patrícia Aparecida Firmino Boti

A longevidade alcançada pela sociedade latino-americana, incluído neste contexto, a 
brasileira, foi uma das principais conquistas sociais das últimas décadas, embora uma pro-
funda desigualdade na distribuição de rendas e na oferta de cuidados em saúde ainda seja 
objeto de preocupação à população idosa nos países pesquisados.

Durante o trabalho, percebeu-se que os países, em especial o Brasil, não podem se 
furtar a promoção de políticas públicas para essa população, mas sim devem encará-las 
como uma realidade atual e emergente de um sistema de proteção social. 

Com essa alta da expectativa de vida dos povos latino-americanos, gerou-se uma 
demanda por uma agenda governamental capaz de discutir a apresentar soluções para a 
causa em comento.

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

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

A manutenção dos compromissos constantes da Declaração de Brasília foi reafir-
mada na III Conferência Intergovernamental sobre Envelhecimento na América Latina e 
Caribe, realizada em maio de 2012, em São José na Costa Rica com o tema: Envejecimien-
to, solidaridad y protección social: La hora de avanzar hacia La igualdad, demonstrando a 
preocupação e o compromisso a ser assumido e concretizado pelos governantes de todos 
os países signatários da agenda estabelecida nesta conferência, em torno da formulação e 
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implementação de políticas e programas que venham garantir a proteção social efetiva e o 
reconhecimento de direitos aos cidadãos e cidadãs idosas.

Os compromissos assumidos pelo Brasil e pelos demais países latino-americanos 
nas citadas Conferências Regionais coordenadas pela Cepal, colocam o tema do envelhe-
cimento populacional no centro da agenda pública como um desafio a ser enfrentado, o 
que subtende o questionamento das velhas formas de proteção social e o estabelecimento 
de novos paradigmas com enfoque na concretização de direitos e de uma sociedade para 
todas as idades.

O presente artigo tem por objetivo analisar o processo de constituição e concreti-
zação dessas políticas, destacando as ações destinadas ao atendimento das necessidades 
da população idosa, buscando identificar as peculiaridades de cada realidade no trato so-
cial com as questões que cercam o processo de envelhecimento populacional. Procura-se 
demonstrar o que está sendo feito em relação às políticas públicas de proteção aos idosos 
nos países da América Latina, em especial no Brasil, onde se destacará quais políticas 
públicas estão sendo praticadas para assegurar a proteção das necessidades básicas das 
pessoas idosas.

Neste trabalho, será apresentado um estudo dos instrumentos legislativos apli-
cados em vários países do continente e que são de interesse da população idosa. Será, 
ainda, traçado um comparativo entre as políticas públicas de proteção social no Brasil e 
em alguns países da América Latina, com base em informações sistematizadas a partir 
de pesquisa bibliográfica e documental sobre as realidades dos povos idosos das nações 
objeto deste estudo.

O envelhecimento populacional é uma realidade inquestionável. Enquanto em 1950 
havia 205 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo, em 2012, o número de pes-
soas idosas aumentou para quase 810 milhões. Contudo, um grande desafio se avizinha, 
visto que a ONU estima que esse número alcance a cifra de 1 bilhão em menos de 10 anos, 
e que duplique até 2050, alcançando aproximadamente 2 bilhões de idosos.

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

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, ocorrendo pelo aumen-
to da longevidade. Em países desenvolvidos foi um envelhecimento gradual, associado às 
melhorias de vida; porém, em países em desenvolvimento, foi um envelhecimento rápido, 
sem uma preparação de meios sócia-econômicos e de cuidados de saúde adequados para 
atender essa nova demanda.

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

Esse fórum contou com a participação de 124 nações, incluindo o Brasil. De acordo 
com Santos e Silva (2013, p.364), “nesse evento foi elaborado o Plano de Ação para o En-
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velhecimento, um importante documento de estratégias e recomendações prioritárias nos 
diversos aspectos que envolvem o processo de envelhecimento”.

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

No Brasil, os principais desafios estão relacionados com as políticas públicas de 
saúde e seguridade social, incluídas nesse contexto, as questões previdenciárias, que 
foram objeto de projeto de emenda constitucional apresentada pelo Governo Federal e 
que, segundo dados governamentais amplamente divulgados pelos meios de comuni-
cação, demonstram a insuficiência de caixa para custear o sistema previdenciário nas 
próximas décadas.

O projeto de emenda à Constituição não teve prosseguimento no Congresso Na-
cional Brasileiro em razão da intervenção federal ocorrida na segurança pública do Estado 
do Rio de Janeiro, o que, por determinação da própria Constituição Federal, veda qualquer 
emenda enquanto durar a intervenção.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, em vários de seus artigos, pre-
viram-se regras e princípios que asseguraram a proteção social, sendo que desses direitos, 
muitos só se tornaram efetivos décadas depois, porém, muitos avanços foram alcançados 
nos últimos vinte anos para garantir um envelhecimento saudável no Brasil.

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

Em 1997 elaborou-se um Plano Nacional (Plano de Ação Governamental para 
Integração da Política Nacional do Idoso - são nove os órgãos que compõem este Pla-
no: Ministérios da Previdência e Assistência Social, da Educação, da Justiça, Cultura, 
do Trabalho e Emprego, da Saúde, do Esporte e Turismo, Transporte, Planejamento e 
Orçamento e Gestão).

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

Outra importante ferramenta de política de proteção ao idoso implementada no Bra-
sil na última década foi o Estatuto do Idoso - Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 

No Brasil e nos demais países latino-americanos a construção do Estado Social 
teve a sua conformação articulada ao modelo de desenvolvimento econômico que carac-
terizou a sociedade capitalista na especificidade deste continente, cuja realidade foi mar-
cada historicamente por processo de exclusão social e desigualdade no acesso às riquezas 
socialmente produzidas.
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Ao considerar-se a densidade populacional dos países latino-americanos nas duas 
últimas décadas, com realce para a realidade brasileira, percebe-se o crescente aumento do 
contingente de cidadãos idosos. No Brasil, de acordo com o censo 2016 do IBGE, a popu-
lação de pessoas que completaram 60 anos e mais é estimada em aproximadamente 26,9 
milhões. O Censo registra o crescimento da participação relativa da população nesta faixa 
etária que era de 4,8% em 1991, passou a 5,9% em 2000, para 7,4% em 2010, e chegando a 
14,4% da população em 2016 denotando que nas últimas décadas, o Brasil tem registrado 
redução significativa na participação da população com idades até 25 anos e aumento no 
número de idosos. Em 2016, ainda de acordo com a Sinopse do censo do IBGE, a expecta-
tiva do brasileiro nascido neste ano alcançou 75,8 anos de vida.

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

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

No Peru existe o Plano Nacional para las Personas Adultas Mayores 2000-2006 e o 
Decreto Supremo nº 010-2000 que aprova as características de Políticas de las Personas Adul-
tas Mayores del Peru. O referido decreto supremo somente aprova o documento em questão 
e o contextualiza no campo mais amplo da subscrição de instrumentos internacionais. 

Na Bolívia, encontramos Plano de Política para os idosos sem base legal, que desde 
abril de 2001 denominado de Plano Nacional para el Adulto Mayor, além do programa so-
cial implantado pelo governo em 2007, para implementar a renda das pessoas maiores de 60 
anos, o programa Renda Dignidade, com o objetivo de evitar a pobreza extrema que atinge 
não só aquela nação como todos os países pesquisados, sendo que em alguns, a pobreza na 
terceira idade é mais acentuada.

Nos demais países (pesquisados) existem Leis Especiais sobre idosos. Em Costa Rica 
existe a Ley Integral de la Pesona Adulta Mayor, em El Salvador existe uma Ley de Aten-
ción Integral para la Persona Adulta Mayor. Em Honduras, uma Ley de Protección al Adulto 
Mayor. No México a Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores e no Uruguay a Lei 
chamada de Política General em Matéria de Ancianidad.
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Faremos uma pesquisa utilizando estatísticas fornecidas pelo IBGE, CEPAL, bem 
como apoiado em estudos de artigos, dissertações, teses e obras literárias, aplicando me-
todologia dedutível, tendo como intuito o alcance das políticas públicas a ser aplicada a 
população idosa do Brasil e da América Latina.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CRIMINALIZAÇÃO DAS MEDIDAS PRO-
TETIVAS DE URGÊNCIA CONTRA A MULHER, A INEFICÁCIA DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 13.641/2018) E IM-
PLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Elaine Amancio 
Giselda Alves Bomfim

O presente artigo tem como objetivo trazer uma reflexão sobre a violência domés-
tica. A pesquisa bibliográfica mostrou que, mesmo com as medidas protetivas concedidas 
após a Lei Maria da Penha, as mulheres continuam a sofrer violências físicas e morais, le-
vando-as, em certos casos, à morte.

Assim, a violência doméstica contra a mulher constrói-se a partir das relações de 
desigualdade entre homens e mulheres. Neste sentido, faz-se necessário, portanto, a rees-
truturação da família fundamentada em relações mais simétricas entre homens e mulheres, 
que possibilitem mudanças na conformação dos comportamentos sociais, como meio de 
permitir a construção de relações familiares respeitosas e mais saudáveis.

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

Se, para a concepção formal de igualdade, ela surge como pressuposto, como um 
dado e um ponto de partida abstrato, para a concepção material de igualdade, esta é tomada 
como um resultado ao qual se pretende chegar, tendo como ponto de partida a visibilidade 
às diferenças e a desigualdade.

A ótica material da igualdade pretende construí-la e afirmá-la com respeito à di-
versidade e, assim sendo, o reconhecimento de identidades e o direito à diferença é que 
conduzirão à uma plataforma emancipatória e igualitária.

Estudos e pesquisas revelam a existência de uma desigualdade estrutural de poder 
entre homens e mulheres e grande vulnerabilidade social delas, muito especialmente nas 
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esferas de privacidade e intimidade de suas vidas. Daí a aceitação de novo paradigma que, 
indo além dos princípios éticos universais, abarque também princípios compensatórios das 
várias vulnerabilidades sociais que atingem as mulheres.

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

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

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

A Constituição Federal traz em seu bojo que o bem jurídico maior é a dignidade da 
pessoa humana. Neste sentido, a Lei Maria da Penha garantiu às mulheres condições de 
dignidade, até mesmo por que, no decorrer da história, sempre restou a elas a condição de 
submissão em relação ao homem.

A grande virtude da Lei Maria da Penha está em que ela definiu, ainda que de 
forma aberta, o que se deve entender por violência doméstica e familiar e, o que merece 
realce, regulamentou meios de prevenção e cessação da perpetuação de ilícitos contra elas 
praticados.

Desse modo, é importante discernir entre: a punição do agressor por conta de vio-
lência doméstica ou familiar cometida, sanção de que cuida o Direito Penal; e as medidas 
que têm por objetivo impedir que o ilícito (violência doméstica e familiar) ocorra ou se 
perpetue.

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

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

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

A violência direcionada à mulher consiste em todo ato de violência de gênero que 
resulte em qualquer ação física, sexual ou psicologia. E entre as formas de violência contra 
a mulher, encontra-se a de maior repercussão: a violência doméstica.

Ressalte-se que a violência doméstica não se justifica apenas pela agressão física, mas 
pela relação de poder presente no imaginário coletivo, eis que o gênero mulher carregava o 
resultado de coisa construído por uma sociedade masculina não pelo sexo em si, mas por 
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carregar e deter o poder em todos os aspectos sociais e culturais, valendo-se também da 
hostilidade psicológica.

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

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

Cabe ressaltar que o agressor, nos casos de violência doméstica, é geralmente um 
membro componente da rede familiar prevalecendo a ocorrência de violência perpetrada 
pelo parceiro íntimo.

Com o passar dos anos, percebe-se que embora as políticas para mulheres em si-
tuação de violência doméstica sejam formuladas com base na categoria “gênero”, esta não 
é, de fato, incorporada no cotidiano das pessoas. Entre os benefícios significativos no que 
se refere a atenção à mulher em situação de violência doméstica pode-se mencionar a 
implantação de instituições de atenção especifica, dentre as quais as Delegacias de Prote-
ção às Mulheres (DPMs), casa abrigo e os centros de referencia de atenção à mulher em 
situação de violência.

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

Percebe-se que o Estado ainda não consegue dar garantia de segurança às mulheres 
e punir o desrespeito às medidas judiciais. A vítima precisa sentir-se de fato protegida, não 
somente para denunciar como para manter esta denúncia. Apesar do alto número de mu-
lheres expostas ao perigo, nem sempre o dispositivo de proteção, que faz parte da Lei Maria 
da Penha, garante segurança. 

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

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

Everton Rodrigues Datti

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 funda-
mentais dos cidadãos e principalmente afetando os direitos das minorias. 

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

As Politicas Públicas consistem nas somas das atividades de governos que influen-
ciam na vida dos cidadãos, para facilitar de alguma maneira a vida das pessoas fazendo 
desenvolver a sociedade como um todo. De uma maneira bastante simplória também temos 
politica pública quando vemos o Estado implantando um projeto de governo, através de 
programas de ações voltadas para setores específicos da sociedade. 

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

Embora ocorram práticas particulares, 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. Dessa maneira temos nas pa-
lavras 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 reves-
tidas da autoridade soberana do poder público.
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Vargas Velasques (1990, apud Políticas Públicas, Wikipedia) 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 bus-
cam a resolução delas, ou pelo menos trazê-las a níveis manejá-
veis.

Já numa definição trazida por Bucci (2006, p. 241), amparada em Robert Alexy,

políticas públicas são programas de ação governamental visan-
do a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados.

Políticas Públicas servem exclusivamente para garantir o cumprimento dos direitos 
fundamentais que estão elencados em nossa Magna Carta, no art.61; servem também para 
dar uma resposta, dar o devido suporte as necessidades contemporâneas da sociedade.

A parcela da sociedade que necessita de incentivo, que necessita de ações afirmati-
vas por parte do governo para conseguir ser representada perante o restante da população 
recebe o nome de minoria. Nota-se que as minorias têm “in tese” desvantagens em relação 
aos demais, porém, temos que entender que não necessariamente esse conceito tem relação 
a uma minoria numérica. 

O termo minoria surge quando comparamos um grupo de pessoas que por sua etnia, 
por sua religião, por seu corpo, por suas posições políticas, por suas orientações sexuais, por 
suas identidades, por suas cores de pele tem desvantagens em relação aos outros. Um exem-
plo clássico é o movimento feminista, sabemos que no Brasil já 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, mas por quê? A resposta é simples, 
por que a mulher é uma minoria. Ela é tratada como se fosse uma minoria, embora em ter-
mos quantitativos existam mais mulheres, segundo o IBGE, do que homens no Brasil, esse 
exemplo deixa claro de que o termo minoria em nada se relaciona com quantidade ou com 
uma simples expressão de diferença numérica.

Mencionemos outra minoria, outro grupo, ou outro coletivo: os negros; os dados 
estatísticos oficiais também apontam que, para os afrodescendentes, o acesso as Políticas 
Públicas é bem menor do que o acesso proporcionado aos grupos de brancos e pardos, 

1  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 Cons-
titucional nº 90, de 2015)
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tanto isso é verdade que foram criadas as vagas para preenchimento por cotas para garantir 
um maior acesso desse grupo a escolas, a cursos e a concursos. Segundo o último censo 
realizado em 2010, nosso país já conta com cerca de 51% da população se fazendo compor 
por negros e pardos, o que corrobora e afirma a ideia de que a minoria em nada tem a ver 
com quantidade. 

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

As minorias, independentemente de quais sejam, têm direitos garantidos, são os di-
reitos humanos das minorias, não é porque um determinado governo está no poder com 
uma determinada concepção politica, uma determinada fé religiosa, que as minorias não 
compartilham daquela mesma fé, daquela mesma opinião, que elas ficaram sem direitos. 
Nossa Constituição Federal de 1988 garante inúmeros direitos, tanto garante direitos que 
é chamada de Constituição Cidadã, e é nessa seara que a Constituição serviu de inspiração 
para que outras legislações fossem elaboradas e dela tivemos, como consequência, assegu-
rados os Direitos dos Idosos, da Criança e do Adolescente e dos Consumidores, cada grupo, 
ou minoria, defendido em uma legislação específica. 

Buscam-se criar ações afirmativas para equiparar e dar igualdade de possibilidades a 
essas pessoas em desnível, postas como minoria. 

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 Se-
cretaria de Direitos Humanos que tem por objetivo promover o empoderamento e dar vi-
sibilidade 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. 

Quando as Políticas Públicas são inexistentes ou ineficientes e a própria comuni-
dade, nesses casos as minorias, ao perceberem 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, consubstanciado no poder de provocar o Judiciário para 
proteção e realização dos direitos fundamentais e para provocar a implementação de po-
líticas públicas, por meio da ação civil pública, podendo proporcionar por via judicial a 
ampliação ou a instauração de meios que venham a atender os grupos marginalizados.

A Constituição garante isso, ela se consagra como sendo a ordem maior de nossa 
democracia, pois dela derivam todos os Direitos Sociais e os Direitos Fundamentais, esses 
direitos devem sair do papel e serem colocados em prática de fato, através dos diversos bra-
ços do Estado por meio de um sistema que satisfaça as necessidades de todos, inclusive das 
minorias. Somente com a implementação de Politicas Públicas é que teremos a efetivação 
dos direitos das minorias.
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INSERÇÃO DO IDOSO NO MERCADO DE TRABALHO:  
QUESTÃO DE POLÍTICA PÚBLICA

Elaine Amancio 
Giselda Alves Bomfim

O presente artigo tem o objetivo trazer à reflexão o problema enfrentado pelo idoso 
pertencente aos segmentos populacionais mais pobres que, ao atingir 60 anos de idade, 
precisa continuar trabalhando para manter o próprio sustendo e de sua família.

Será utilizada como premissa geral o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal, 
além de outras fontes literárias, no que tange aos princípios garantidores dos direitos hu-
manos, tudo isto, com a finalidade de desenvolver a problemática enfrentada pelo idoso que 
sofre discriminação e com a escassez de vagas no mercado de trabalho.

Outra premissa será a constatação de que as Constituições de países da América 
Latina e Caribe têm sido a pedra fundamental do estado democrático de direito deste bloco.

Nos últimos anos são visíveis os avanços em matérias de direitos fundamentais e 
inclusão social dos grupos vulneráveis em toda América Latina e Caribe. Grande tem sido 
os esforços estabelecidos para construir uma sociedade mais justa, democrática, com igual-
dade social, livre de discriminação de qualquer natureza seguindo os preceitos da Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA) e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Dentro desta dinâmica de compromisso com os Direitos Humanos, os Estados que 
compõe a CELAC, (Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe), têm se esforça-
do para garantir como princípio basilar a igualdade entre os povos, a dignidade humana e o 
reconhecimento do trabalho como meio de inclusão social.

No Brasil com a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, o cenário 
jurídico brasileiro ganhou uma nova legislação que trata das garantias, dos deveres e das 
obrigações com o idoso. De maneira clara o Estatuto do idoso repete os preceitos Constitu-
cionais do dever da família, do Estado, da comunidade e de toda sociedade com as garantias 
fundamentais de proteção à pessoa idosa.

Neste contesto, o presente artigo busca, ao problematizar a questão da manutenção 
do idoso no mercado de trabalho, chamar a atenção da comunidade em geral acerca das 
dificuldades vividas pelo idoso no Brasil, especialmente diante da falta de condições dignas 
de sobrevivência e da necessidade de continuar exercendo atividade laborativa. Tudo isto 
dentro de uma problemática de falta de políticas públicas de inclusão do idoso no mercado 
de trabalho e de profissionalização.

O artigo 1º, do Estatuto do Idoso, assegura direitos e garantias à pessoa idosa com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Este conceito foi adotado a partir da resolução 
da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), tomando por base a idade cronológica.
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Entretanto, para efeito de benefício de assistência social ou previdenciária a Lei bra-
sileira considerada a idade de 65 anos, nos termos do Decreto-Lei nº 8.742/93 e da Lei nº 
9.720/98, como marco temporal para inclusão dos idosos em políticas públicas. O que nos 
leva a conclusão de que o idoso mesmo quando atinge a idade de 60 anos, precisa continuar 
ativo no mercado de trabalho para garantir sua subsistência. 

Assim, faz-se necessário debater o tema em busca de soluções no que tange a inser-
ção do idoso no mercado de trabalho como forma de garantir sua dignidade.

São tempos estes em que muito se fala na necessidade de reforma previdenciária, 
onde se propõem mudanças na idade mínima para a aposentadoria e para o fator de cálculo 
do benefício. Deve-se, portanto, pensar no reflexo que tais mudanças irão causar na popu-
lação considerada idosa, e se este idoso terá condições de continuar ativo na vida laboral, e 
como será garantido o acesso do idoso as vagas de trabalho. 

O governo está disposto a dar incentivos as empresas que admitirem trabalha-
dores idosos?

Existem no Brasil políticas públicas criadas para favorecer à contratação e à manu-
tenção da mão de obra do idoso?

Estas são perguntares a serem resolvidas. Tratando do direito das minorias, em es-
pecial o direito dos idosos, teremos uma série de fatores e questões fundamentais a serem 
abordadas, como meio de compreender e promover mudanças na política de desigualdade 
deste grupo.

No presente artigo, serão abordadas questões relacionadas aos valores sociais do tra-
balho e dignidade humana, por meio de pesquisas e levantamento bibliográfico, de caráter 
exploratório e descritivo, de maneira a realizar uma busca comparada naquilo que tem sido 
feito na América latina e Caribe em especial no Brasil para garantir o acesso do idoso ao 
mercado de trabalho como forma de garantir sua dignidade.

A Constituição Federal brasileira de 1988 erigiu a dignidade da pessoa a princípio 
fundamental a fim de assegurar que as leis tivessem por fulcro essa qualidade intrínseca do 
ser humano, funcionando como orientador estatal. Desta forma, assegurou que as normas, 
os direitos e as garantias ali presentes tivessem por fulcro a dignidade intrínseca do ser hu-
mano em sua acepção ampla, desta forma, homens e mulheres, independentemente de ida-
de, raça, cor, convicção política ou religiosa são considerados dignos. Em outras palavras, 
assegurar a todos a possibilidade de acesso a uma existência digna, segundo as peculiarida-
des de cada fase da vida, é sem dúvida a essência do Estado democrático. 

Desta maneira, o presente artigo traz questões acerca dos meios capazes de fomentar 
a entrada e a manutenção do idoso no mercado de trabalho, através de incentivos por parte 
do governo, das empresas e da sociedade, já que a sua experiência adquirida ao longo da 
vida, pode ser aproveitada, sobretudo, na dignidade em decorrência do trabalho.

O número de pessoas que atingem a idade para serem consideradas incluídos no 
grupo dos idosos no Brasil tem aumentado consideravelmente. Estudos realizados pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no ano de 2016, indicou que no último 
trimestre daquele ano o índice de desemprego entre pessoas com mais de 60 anos, compa-
rados ao índice de 2014, teve um saltou de 132%.



33

O resultado do estudo é ainda mais alarmante se comparado com a população con-
sidera jovem, que até então apontava taxa de desemprego cujo índice fica na casa de 26 %, 
sendo que com relação ao idoso o índice era de 44%.

Considerando os índices alarmantes de desemprego do idoso no Brasil, cabe pensar 
em alternativas de inserção do idoso no mercado de trabalho com políticas públicas volta-
das para qualificação profissional, e capacitação do idoso em novas tecnologias.

A globalização, os avanços tecnológicos, e os problemas de desemprego que envol-
vem o trabalhador idoso constituem um relevante problema social que precisa ser ampla-
mente discutido e equacionado, a fim de se diminuir a discriminação, a vulnerabilidade e a 
exclusão social às quais tais indivíduos estão expostos, bem como facilitar sua reinserção e 
permanência no mercado de trabalho.

O idoso pode e deve ser incluído no mercado laboral, porque as transformações 
trabalhistas passaram a valorizar a competência intelectiva mais que a capacidade física, 
possibilitando-lhe maiores chances de se enquadrar em diversas funções do mercado de 
trabalho. 

Diante do crescente aumento da população idosa e da necessidade de continuar ativo 
no mercado de trabalho, os índices de desemprego são preocupantes, ainda mais porque o 
mercado não incentiva a inserção de idosos, por motivos que vão do preconceito a salários 
mais valorizados. É preciso ter sensibilidade para enfrentar logo essa questão. 

Importante se faz destacar que a Constituição Federal, art. 1º, IV, reconhece os valo-
res sociais do trabalho. Do mesmo modo o artigo 6 º CF reconhece o trabalho como sendo 
direito sociais.

A fim de se concretizar a dignidade das pessoas idosas, a Lei nº 10.741/03, trouxe 
inovações capazes de introduzir profundas mudanças socioculturais. O Estatuto do Idoso 
tem grande significância para concretização dos princípios constitucionais e eliminar a dis-
criminação contra a pessoa idosa.

Essa temática deve ser amplamente abordada e discutida, viabilizando a elaboração 
de políticas públicas que atendam às necessidades dos trabalhadores idosos.

O preconceito que existe com relação à terceira idade faz com que a sociedade na-
turalmente ignore o idoso, visto que uma das grandes dificuldades quanto à inclusão dessa 
parte da população no mercado de trabalho ocorre principalmente devido à valorização do 
jovem para a economia, distanciando assim, os idosos do mundo laboral.

Conclui-se, assim, que diante da atual tendência de crescimento do número de 
idosos na população, torna-se necessário criar e tornar reais, no sistema brasileiro, po-
líticas públicas que protejam essa geração, assegurando não apenas sua sobrevivência, 
mas uma vida digna, produtiva e valorizada. Conscientizando a população, que serão os 
idosos de amanhã.
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ALIENAÇÃO PARENTAL COMO FORMA DE REDUÇÃO DE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA

Everton Rodrigues Datti

Através do presente artigo intenta-se, por meio de uma análise hermenêutica in-
dutiva, mostrar que a alienação parental reduz os Direitos Humanos das crianças e dos 
adolescentes que têm seus pais separados. Busca-se fazer com que o leitor tenha a nítida 
impressão de que os direitos ao amor, ao carinho, ao afeto e a convivência familiar saudá-
vel, mesmo não expressamente previstos, são Direitos Humanos e fundamentais para as 
crianças e adolescentes.

Busca-se passar inicialmente uma noção bastante simples de conhecimento doxoló-
gico e conhecimento epistêmico, demonstrando que o conhecimento doxológico, quando 
colocado e repassado para meninos e meninas como forma de alienação parental1, será 
bastante prejudicial para essas crianças gerando nelas a Síndrome de Alienação Parental.

Cabe esclarecer que doxa é uma palavra de origem grega que significa “opinião” e 
surge como se fosse o primeiro conhecimento. Como se fosse um conhecimento superficial, 
aparente, é um tipo de conhecimento mentiroso, um tipo de conhecimento precário. Por-
tanto, deve-se repelir a produção do conhecimento da ordem da doxa. A doxa, por exemplo, 
vincula-se a um tipo de conhecimento que se toma como estereótipo e é a partir desse este-
reótipo que se inicia uma Alienação Parental.

O estereótipo nada mais é que um tipo de generalização precipitada, uma uni-
versalização artificializada, essas afirmações nada mais são do que falsas verdades, esses 
estereótipos podem expressar com clareza o ponto onde se pretende chegar, ou seja, a 
alienação parental. 

Os estereótipos podem, então, caracterizar desde a prática de crimes, como por 
exemplo: a discriminação, o racismo que são crimes pautados na doxa, e também pode, 
inclusive atuando na condição de pseudoverdades, desencadear males terríveis, sobretudo 
quando se travestem na forma de práticas de alienação parental, pois a criança se apegará 
àquilo que lhe está sendo dito, como se verdade fosse.

Nos casos de separação de pais e ocorrência de alienação parental, o alienante seria 
classificado como sendo um indivíduo tenaz, segundo se depreende dos ensinamentos do 
filósofo americano Charles S. Pierce, pois ele se apega ao estereótipo criado com tal vigor 

1  Art.2º da Lei 12.318/10. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psico-
lógica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou 
pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que 
repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com 
este.
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que mal sabe ele o quanto se equivoca, o quanto se prejudica, porque ele afirma fatos que 
diz ser verdade, mas que em verdade não passam de uma falsidade ou no máximo de uma 
verossimilhança.

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

O raciocínio indutivo é umas das espécies de raciocínio mais importantes, porém, 
frequentemente nos leva a uma questão verossímil, ou seja, que tem apenas aparência de 
verdade.

Afirmações falsas, descabidas são prejudiciais, são nocivas, por vezes chegam a ferir 
Direitos Humanos, dai as perguntas: existe doxa nos Direitos Humanos? E como a doxa 
pode afetar o indivíduo?

Com certeza existe, e uma doxa que tem se tornado recorrente e tem acabado com 
famílias, com sentimentos, com o intelecto de inúmeras crianças, essa doxa, esse estereóti-
po é feito entre os pais separados e é conhecida como alienação parental.

Demonstra-se como a alienação parental pode afetar direitos humanos, e outros di-
reitos que mesmo não positivados, provar-se-á hermeneuticamente constituem-se como 
Direitos Fundamentais, são direitos que devem ser provocados e cultivados nas crianças, 
principalmente com relação aos pais e a família, tais como o direito ao amor, o direito ao 
afeto, o direito ao carinho.

É relevante a evolução da doutrina da interpretação do Direito, pois essa tem papel 
importantíssimo na possibilidade de afirmação e fundamentação de que existem direitos 
fundamentais que não estão escritos, mas que são inerentes ao ser humano, e que por serem 
fundamentais tem valor irrenunciável. Konrad Hesse defende a “Interpretação Construti-
va”, sendo esta criação não apenas um alongamento de uma subjetividade judicial, mas um 
procedimento de realização da “Força Normativa da Constituição”.

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

Durante o processo litigioso de separação parece valer tudo o que consiga aborrecer 
o ex-parceiro, diante disso a criança passa a ser o elo mais fraco e a arma que serve para atin-
gir o outro, porém quando se entra no campo da patologia surge a Síndrome de Alienação 
Parental, cenário no qual um progenitor engendra as mais terríveis estratégias para evitar 
que a criança tenha contato com o outro e, sobretudo, nutra algum afeto positivo por ele.

A criança quando é alienada pode sofrer de desespero, depressão, tendência ao iso-
lamento, transtorno de identidade e imagem, tendo por vezes incapacidade de se adaptar 
aos ambientes sociais. A alienação parental pode causar problemas nas crianças para a vida 
toda.
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O princípio da dignidade da pessoa e os Direitos fundamentais que se referem à 
saúde e educação da criança tem sua efetivação quando o estudioso, o operador do direito 
amarga batalhas contra o opressor que aniquila sonhos colocando as crianças próximas de 
uma das doenças mais perigosas e silenciosas da sociedade atual: a Síndrome da Alienação 
Parental.
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A PROTEÇÃO LEGAL DOS REFUGIADOS NO BRASIL

Maria de Lourdes Ribeiro

Esse trabalho tem por objetivo obter uma noção sobre a proteção legal dos refu-
giados no Brasil. Essa proteção legal aos refugiados é positivada em um complexo sistema 
normativo de direito internacional e nacional, sempre fundamentada nos princípios da dig-
nidade e solidariedade humana, da cooperação e da ajuda humanitária. 

No século em que vivemos estamos presenciando grandes movimentos migratórios 
motivados por conflitos bélicos ou crise política e econômica. As mídias eletrônicas, nos 
trazem em tempo real ou quase real a situação desastrosa da migração praticada por diver-
sas pessoas de vários países que buscam melhores condições de vida. Dentre aqueles que 
buscam o refúgio em outro país, temos os Venezuelanos que, tendo em vista a crise huma-
nitária, a vulnerabilidade e a violação dos direitos humanos a que são submetidos por seu 
Governo a partir de 2013, buscam melhores condições de vida em outros países, inclusive 
no Brasil. 

Os Venezuelanos entram no Brasil na fronteira Brasil/Venezuela no Estado de Ro-
raima. A situação em que eles se encontram acampados e/ou abrigados é de extrema vul-
nerabilidade. 

O tema proposto, visa demonstrar qual a proteção legal tem os refugiados. Ante esse 
estado de miserabilidade, vulnerabilidade que se encontram os refugiados venezuelanos, 
quais instrumentos legais tem eles para se apoiarem ou obterem apoio. 

A Organização das Nações Unidas, ante o principio de que os seres humanos, sem 
distinção, devem gozar dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e visando as-
segurar estes direitos aos refugiados, reconhecendo o caráter social e humanitário do pro-
blema destes, celebrou a Convenção de n. 151, datada de 28-07-1951, relativa ao Estatuto 
dos Refugiados.

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu artigo 1º, inciso III, traz como 
fundamentos da república, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, que traça toda 
a proteção dos direitos humanos no Brasil. Garantida a dignidade da pessoa humana, de 
consequência, garantida estará a proteção de que necessita um refugiado, que terá direito a 
um amparo ou a um refugio no país, quando em busca de abrigo. 

No campo infraconstitucional, temos a Lei 9.474 de 22 de julho de 1997, que veio 
definir mecanismos para implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951. 

Ante o movimento migratório venezuelano, em 15 de fevereiro de 2018, o Governo 
Federal brasileiro publicou no Diário Oficial da União, a Medida Provisória de nº 820, que 
dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação 
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de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária; o De-
creto nº 9.285, reconhecendo a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório 
provocado por crise humanitária na Venezuela; e, o Decreto 9.286, que definiu a compo-
sição, as competências e as normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência 
Emergencial, para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de flu-
xo migratório provocado por crise humanitária. 

Ao se falar de refugiados, não se pode deixar de mencionar os órgãos que dão assis-
tência necessária aos refugiados: o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugia-
dos (ACNUR) e o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE). 

O ACNUR, é um órgão da ONU, criado em 14 de dezembro de 1950, que tem por 
missão assegurar os direitos e o bem-estar dos refugiados. 

Nos esforços para cumprir seu objetivo, o ACNUR empenha-se em garantir que 
qualquer pessoa possa exercer o direito de buscar e gozar refugio seguro em outro pais e, 
caso assim deseje, regressar ao seu país de origem. 

O CONARE foi criado pela Lei 9.474/97, que recebeu a competência para tomar 
decisões em matéria de refugio, reconhecer a condição de refugiado no país. O CONARE 
é um órgão multiministerial com representantes nos Ministérios da Justiça, das Relações 
Exteriores, da Saúde, da Educação, no Departamento da Polícia Federal, na Organização 
não governamental (ONG) representada pela Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, e Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), que, embora com direito a 
voz, não tem poder de voto. 

Não só o Governo Federal e o Estadual se movimentam em dar assistência aos refu-
giados em Roraima, também as organizações não governamentais procuram minimizar o 
sofrimento dos refugiados, como a Organização Humanitária Fraternidade sem Fronteiras; 
Organização não Governamental Cristo Sem Fronteiras, de Guaramirim; 

Dos textos legais e órgãos que dão assistência aos refugiados, vamos falar das políti-
cas públicas voltadas aos refugiados, imprescindíveis para assegurar-lhes os direitos econô-
micos, sociais e culturais, em especial ao direito do trabalho, à saúde e à educação. 

No desenvolver desse trabalho, de início vamos falar da crise da Venezuela, com da-
dos obtidos por meio de jornais e pesquisas virtuais; ao depois, trabalhar com o significado 
da expressão refugio, diferenciando-a do termo imigração e asilo; em seguida, vamos traba-
lhar com os textos legais que dão amparo ao refugiado e com os órgãos que dão a assistência 
a esses refugiados; para, por fim, citar as políticas públicas voltadas aos refugiados. 

Na realização desse artigo, no tocante à metodologia, foi realizada pesquisa biblio-
gráfica e em mídia eletrônica para chegar aos resultados aqui apresentados, além de verificar 
normas legais relativas ao tema proposto. 

Em conclusão, tem esse artigo como proposito expor os direitos dos refugiados no 
ordenamento jurídico brasileiro, discorrendo sobre os textos legais que existentes a respeito 
do tema proposto, e bem assim, verificar as políticas públicas que estão sendo praticadas em 
especial aos refugiados venezuelanos e, se o Brasil está ou não praticando a efetivação dos 
Direitos Humanos em relação a esses refugiados.
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O PROBLEMA DA VULNERABILIDADE DAS MULHERES NEGRAS E 
A ANÁLISE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

ANDRÉA ARAUJO DINIZ MATOS ZAMBL
BARBARA LUCCHESI RAMACCIOTTI

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

A desigualdade e a exclusão da mulher negra na sociedade são muito contundentes. 
Quando a situação da mulher negra é analisada, nota-se que existe uma sensibilidade maior, 
uma vulnerabilidade social mais marcada, considerando as condições de saúde e até mesmo 
acesso à educação. Infelizmente a desigualdade de cor é significativa, e desde que a mulher 
intensificou a luta por seus direitos, pouco se conseguiu para minimizar ou eliminar tal 
desigualdade.

Este trabalho objetiva, por meio de revisão bibliográfica, demonstrar a insuficiência 
das conquistas das mulheres, com maior destaque, das mulheres negras e a consequente-
mente necessidade de políticas públicas protetivas para minimizar os efeitos da violência, 
do preconceito e da exclusão social, traduzida em pobreza, baixa escolaridade, subemprego 
ou desemprego. Será analisado também os resultados do Programa Bolsa Família, por se 
tratar de uma política pública cujo principal alvo, ou beneficiários, são as mulheres negras, 
pobres, com filhos pequenos e sem renda.

Na década de 1990 deu-se maior destaque ao conceito de vulnerabilidade, permitin-
do uma amplitude de seu significado, abrangendo a desigualdade social, a diferença de sexo, 
de raça, incluindo inclusive a discriminação e o preconceito, dentre outros.

Ao se falar em vulnerabilidade, leva-se em consideração tanto a vulnerabilidade in-
dividual quanto a social. A primeira considera fatores como idade, sexo, atividade, raça, 
escolaridade, renda e outros, a segunda, refere-se ao exercício da cidadania e aos direitos 
dentro do grupo social. As relações entre os indivíduos na sociedade vêm por definir a si-
tuação de vulnerabilidade que vivenciam. Portanto, quando se analisa a vulnerabilidade de 
grupos sociais específicos tenta-se compreender não só as condições em que as pessoas se 
encontram, como também a situação do grupo ao qual ela pertence.

Assim, quando se fala das mulheres negras, é analisado o seu meio ambiente, o es-
paço social onde está inserida, e onde seus direitos são mais violados colocando-as em po-
sição vulnerável. Diante da inclusão social desvalorizada, as mulheres negras vivem cons-
tantemente na defensiva, e isto pode acarretar desvantagens individuais, sociais e políticas, 
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levando a comportamentos inadequados, como também até mesmo doenças psicológicas 
e psicossociais.

Há tempos, na América Latina, existem movimentos feministas lutando por reivin-
dicações de direitos, em busca de um lugar na sociedade e igualdade de direitos, porém a 
mulher ainda está em desvantagem. Muitas mudanças culturais e estruturais ocorreram, 
mas ainda falta a igualdade material entre homem e mulher, ainda prevalece a submissão 
da mulher.

Diante disto, explica-se a ocorrência rotineira da violência doméstica, considerando 
a violência sexual, física e psicológica. E seus agressores muitas vezes são os pais biológicos, 
maridos, padrastos, companheiros e ex-companheiros, namorados, parentes, irmãos e até 
vizinhos (BLAKE et al., 2014).

Entretanto, quando se refere à mulher negra, tal relação fica mais complexa, pois ao 
analisar a sociedade e determinar uma escala de hierarquia, as mulheres negras encontram-
-se em um espaço de menor poder, pois somam as relações de gênero, formas de domina-
ção, desigualdades sociais derivadas das relações raciais e também a situação socioeconô-
mica, que em geral é menos privilegiada.

Carneiro (2003 p. 14) menciona sobre a mulher negra:

Há uma forma específica de violência que constrange o direito à 
imagem ou a uma representação positiva, limita as possibilidades 
de encontro no mercado afetivo, inibe ou compromete o pleno 
exercício da sexualidade pelo peso dos estigmas seculares, cerceia 
o acesso ao trabalho, arrefece as aspirações e rebaixa a autoestima 
[...] a exclusão simbólica, a não representação ou distorções da 
imagem da mulher negra nos meios de comunicação são formas 
de violência tão dolorosas, cruéis e prejudiciais que poderiam ser 
tratadas no âmbito dos direitos humanos.

Fator determinante da vulnerabilidade da mulher é a violência sexual e doméstica, e 
as mulheres negras neste aspecto aparecem em desvantagem.

Os primeiros estudos sobre violência contra a mulher mostravam 
que o evento acontecia em todas as classes sociais. Porém, há evi-
dências de sobreposição entre os sistemas de dominação e explo-
ração constituídos pelas relações de gênero, etnia e classe social, 
acarretando às mulheres pobres e negras uma carga mais pesada 
e maior exposição às violências. (KRONBAUER; MENEGHEL, 
2005, p. 700).

Neste mesmo estudo, os autores concluíram que as mulheres negras sofrem pro-
porcionalmente maior violência psicológica (59%) e física (40%) em relação às mulheres 
brancas (51% e 36%, respectivamente).
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Foi realizado um estudo com mulheres de quilombos em Alagoas e foi constatado o 
grande sofrimento que estas mulheres passam.

Um estudo qualitativo com mulheres de 16 a 55 anos de idade de 
comunidades remanescentes de quilombos em Alagoas apontou 
que um acentuado número de mulheres é submetido à violência 
doméstica em diversos níveis, incluindo físico e sexual. As mu-
lheres quilombolas relataram ser vítimas de preconceito racial, 
sofrendo humilhação na rua, na escola, em festas e inclusive no 
atendimento em postos de saúde. (RISCADO; OLIVEIRA; BRI-
TO, 2010, p. 96).

Acredita-se, entretanto, que o grau de vulnerabilidade das mulheres negras se agrava 
devido não haver políticas públicas mais efetivas com trabalhos educativos na sociedade.

No Brasil as mulheres negras são muito afetadas pelas desigualdades socioculturais. 
Apresentando baixos níveis de escolaridade, dificuldade no mercado de trabalho, principal-
mente quando se refere a funções mais valorizadas. As mulheres negras sempre sofreram 
dois tipos de discriminações, por a viverem em condições em que prevalecem as desigual-
dades de gênero, como também em uma sociedade em que a desigualdade racial prevalece. 
Em diversos âmbitos, como o mercado de trabalho, a educação, estas mulheres sofrem dis-
criminações e opressões somente pelo fato de não pertencer ao gênero como também não 
fazer parte do grupo étnico e racial dominante na sociedade, sendo uma dupla exclusão.

As mulheres precisam se conscientizar que são vítimas de vários tipos de violência e 
que por estarem inseridas em uma sociedade de viés paternalista e machista isto é abafado. 
O Estado tem o dever de solucionar as questões fundamentais previstos na Constituição 
Federal. O Estado tem a responsabilidade de adotar medidas protetivas com o intuito de 
conter ou eliminar tais violências praticadas contra as mulheres, que impliquem em violên-
cia física, preconceitos e exclusão social por razões étnico-raciais, gênero ou qualquer outro 
tipo de discriminação.

O Programa Bolsa Família teve certa influência na vida das mulheres negras, com-
parado com as outras mulheres, pois aquelas começaram a se sentir mais respeitadas dentro 
das relações familiares devido ao benefício. Afirmam ainda, sentimentos de responsabi-
lidade com os cuidados familiares. Pode-se verificar que nas condições de pobreza e de 
extrema pobreza, a vulnerabilidade social em que as mulheres negras vivem é bem distinta 
das mulheres brancas, obtendo várias desvantagens. Devido as mulheres negras estarem 
mais sujeitas as manifestações de pobreza, é que acabam por avaliar de forma positiva o 
Programa Bolsa Família.

Para poder reduzir tal discriminação referente às mulheres negras, o Estado poderia 
aplicar uma política pública em que colocasse a disposição um assistente social, o qual teria 
toda liberdade de promover projetos e também solicitar uma política pública necessária 
voltada as mulheres negras, porém esta política não seria seletiva e muito menos atendi-
mento focalizado, mas em prol de justiça através da legislação até obter igualdade nos dados 
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apresentados no país. A mulher negra necessita de políticas públicas para que seja equipa-
rada ao mesmo patamar da mulher branca.
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EMPREENDEDORISMO E AFIRMAÇÃO DOS  
DIREITOS HUMANOS

Mario Luiz Nieri

O presente artigo pretende traçar, em linhas gerais, alguns pontos relevantes do em-
preendedorismo e a função social da empresa sob a óptica da Constituição Federal de 1988, 
apontando a legislação empreendedora e valorização dos pequenos empreendedores quan-
to à compreensão da dignidade da pessoa humana, livre iniciativa e a igualdade no direito 
de empreender com base na interpretação das normas constitucionais e afirmação histórica 
dos direitos humanos e suas respectivas contribuições na sua função social. 

A justificativa deste trabalho reside no fato de haver conexão sobre a possibilidade 
de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, liberdade da livre iniciativa, 
igualdade no direito de empreender e a função social da empresa e sua iniciativa privada, 
gerando a necessidade de se aferir a importância do microempreendedor no contexto social 
aplicada sobre o prisma da atividade empreendedora/empresarial, a fim de se obter uma 
melhor aplicação de legislação no melhor desempenho da atividade econômica.

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

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

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

Ressalta-se a relevância do tema pela contribuição que esse estudo acarreta para a 
adequação da atividade do microempreendedor e a legislação empresarial às exigências do 
Direito, em prol da coletividade, atendendo aos anseios da sociedade capitalista contem-
porânea e ampliando os conhecimentos do operador jurídico, a serem utilizados em sua 
prática profissional e atividade acadêmica. 
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A metodologia empregada é basicamente bibliográfica, colacionando os posiciona-
mentos doutrinários, com referência à doutrina nacional e sobre os diversos assuntos estu-
dados, mas também documental, na medida em que serão analisados alguns dispositivos de 
lei pertinentes ao tema objeto da pesquisa.

Foi realizado o estudo e análise da importância econômica no instituto do princípio 
meta jurídico da dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade no trabalho na pers-
pectiva do micro e pequeno empreendedor, apresentamos nossas considerações. 

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

Sem a atividade do micro e pequeno empreendedor não há trabalho, e sem ele, sim-
plesmente, não há dignidade da pessoa humana. Essa é uma das razões para se afirmar 
que a preservação da micro e pequena empresa se impõem para não se perder a dignidade 
da pessoa humana, que reclama, por intermédio da sociedade, por condições mínimas de 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, da solidariedade, como finalidade 
da ordem econômica.

Reconhecer que no âmbito da dignidade da pessoa humana existe o exercício da 
livre iniciativa praticada pelo micro e pequeno empreendedor ao lançar-se na aventura do 
mercado econômico com a sua visão empreendedora, e figurar como sujeito de direito, 
responsável pela manutenção e sustentação da economia da Nação, criando empregos e 
gerando renda, e, primordialmente, preservando valores e princípios sociais previstos na 
nossa Carta Magna e garantindo os valores da dignidade da pessoa humana. 

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

Por fim, concluiu-se que, por figurar o empreendedor (empresário) como um centro 
para o qual confluem diversas relações sociais, e tendo ela missão tão importante na socie-
dade, faz-se notório que ela também é detentor de uma função social, em reforço, inclusive, 
da própria função social da propriedade, devendo a atividade econômica empresarial aten-
der não apenas às finalidades lucrativas dos interesses particulares do empresário/proprie-
tário, mas também aos interesses coletivos do bem estar geral da sociedade e ela exerce isso 
por meio da liberdade econômica que possui, liberdade essa atribuída por sua livre inicia-
tiva econômica privada, a qual também deve servir para o cumprimento da função social. 
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RATIFICAÇÃO DE CONVENÇÕES SOBRE DIREITOS HUMANOS

Mariana Bernardes Cavalcante da Costa

O presente trabalho irá realizar um estudo de como se comportam os países para a 
ratificação ou não dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, bem como a dificul-
dade da incorporação desses tratados nos países signatários.

Segundo a autora Oona Hathaway muitos países se prontificam a assinar tratados in-
ternacionais de Direitos Humanos, sem que haja nenhum comprometimento destes países 
em efetivamente implementar os tratados internacionais de direitos humanos.

Isso porque, os tratados de direitos humanos, não são efetivamente monitorados, 
segundo as palavras da autora em uma tradução livre1:

A expressão dos benefícios que os países ganham do ato de rati-
ficar os tratados será apreciado em alguma extensão por aqueles 
que se unirão, que independentemente do que eles realmente se 
comprometem com os requisitos dos tratados 

Para esta autora o ato de ratificação é guiado por potenciais benefícios que os países 
podem obter ao assinarem os tratados que contém princípios elevados, mas que não são 
monitorados.

Os proponentes deste ponto de vista, difundem a ratificação desses tratados, mas 
com pouco impacto subsequente no comportamento dos Direitos Humanos.

Para a autora Beth Simmons a ratificação universal dos Tratados Internacionais de 
Direitos Humanos custaria menos (ou seria mais lucrativo). Segundo a autora deveriam ser 
imediatos e universais. Mas obviamente não é o caso, visto que a ratificação desses tratados 
tem sido cada vez mais gradual.

Ainda, segundo a autora levaram mais de 10 (dez) anos para o requisito de 35 países 
ratificarem o compromisso Internacional em Direitos Civis e Políticos (ICCPR) para trazer 
a força e 35 anos mais tarde, a adesão não é universal.

Segundo o estudo realizado pela autora no caso do Compromisso Internacional em 
Direitos Civis e Políticos (ICCPR) por exemplo, a Europa (leste e oeste) é a região mais 
comprometida com o tratado, como indicado possuí uma tendência maior para aceitar 
obrigações opcionais que dão aos tratados um potencial maior de executoriedade. Gover-
nos no Leste da Ásia e da região do Pacífico são menos entusiastas com relação com relação 
a subscrever os tratados de direitos humanos. Dos 2000 estados nesta região, estavam com-

1  HATHAWAY, Oona. 2002. Do Human Rights treaties make a difference? Yale Law Journal,  
p. 101-99.
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prometidos em média apenas 3 das 6 Convenções. Eles têm sido especialmente relutantes 
para ratificar o ICCPR.

Os tratados carregam uma normativa significativa, que são vistos como um im-
portante fator para a variação de ratificação dos mesmos. A ratificação dos tratados refle-
te muito claramente uma variedade e diferentes noções de autorização governamental no 
comportamento, que encontra a sua mais forte expressão ao redor dos Estados Europeus, 
mas que possuem forte influência em sua maioria, mas não em todos os casos pelo mundo. 
A regra da ratificação pode ser explicada não pelo cálculo lógico da recompensa, mas pela 
normativa lógica da adequação.

Os sociólogos desenvolveram o conceito de “cultura do mundo”, para capturar a 
ideia que valores, normas e ideias sobre o que constitui um comportamento próprio de um 
Estado de difusão em variados graus globais.

Um caminho para interpretar os padrões de interpretação é situar os Estados em um 
contexto macrossociológico global e ver a ratificação como a aprovação de uma teoria de 
difusão lógica de apropriação que lida com os Estados e quer “presentear” os demais para a 
comunidade global internacional e seus próprios cidadãos que afirmam os direitos interna-
cionais básicos. Ratificação neste contexto pode ser pensada como um esforço formal para 
identificar todos os membros dos “bons padrões” na sociedade moderna dos Estados.

No caso dos Direitos Humanos a ratificação dos tratados, esses “padrões de prestí-
gio” são transmitidos via conferências internacionais e os sinais enviados por ratificações. A 
ratificação dos tratados é uma maneira de conectar o “script” da modernidade nessa visão.

A ratificação dos acordos internacionais de direitos humanos pode ser uma função 
de várias oportunidades de socialização na qual, a Ásia é a única região do mundo que 
não tem um regime de direitos humanos regional intergovernamental na ideia de que os 
Estados-nação são influenciados por modelos de mundo de progresso e justiça estabelecido 
como “scripts” universalistas para autêntico nação-Estado, por sua vez, depende da medi-
da em que o Estado-nação é incorporado nas estruturas da sociedade internacional. Isto 
poderia explicar porque a Europa está mais fortemente empenhada na ratificação desses 
tratados do que as outras regiões do mundo. Mas, se a difusão da “cultura mundial”, explica 
a ratificação, somos confrontados com novas ambiguidades. O que fazemos com a própria 
ratificação? É algo mais do que “isomorfismo” - ou a adoção de políticas formais superfi-
cialmente semelhantes ou fixar estruturas entre os Estados? Alternativamente, há uma si-
nalização de que internalização de uma norma que pode ser esperada para influenciar mais 
profundamente os comportamentos arraigados e práticas reais? Enquadrando ratificação 
como conceito de cultura mundial implica convergência formal, mas uma confusão gradual 
das práticas locais. O risco é que perdemos de vista de como a ideia mundial dos direitos 
interage com contextos políticos e sociais internos muito específicos para criar expectativas 
e exigências com que os líderes eventualmente terão de enfrentar. Sem dúvida, apoiando-
-se na sociedade internacional que tem alguma influência sobre a decisão dos governos ao 
ratificar os tratados de direitos humanos (o ato de ratificação de um Tratado é, afinal, um 
aspecto das Relações Exteriores de um país), esta abordagem privilegia os países que aderi-
ram a ratificação. A mera disponibilidade de roteiros externamente validados não fornece 
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muita orientação a respeito de porque alguns governos encontram uma cultura sedutora 
no mundo, enquanto outros simplesmente não. Culturas locais têm, em alguns casos re-
sistidos as tendências globais bastante vigorosamente, no entanto, esta abordagem enfatiza 
a influência, a homogeneização, ao longo do tempo, de regras informados por valores oci-
dentais dominantes.

Mas não são somente essas as dificuldades apresentadas, isso porque a adesão de 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos, assim como a incorporação de demais tra-
tados de direitos internacionais, sejam eles político-econômicos, sofrem a influência das 
chamadas teorias monistas e dualistas.

Para os adeptos da teoria monista no âmbito dos Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos, o direito é unitário, quer se apresente nas relações de um estado, quer nas rela-
ções internacionais, sendo assim, as normas internacionais e internas são partes integrantes 
de um mesmo ordenamento. Porém, dentro do monismo, mesmo existindo consenso na 
ideia fundamental de que o direito é um só, existe uma divisão entre aqueles que entendem 
que em caso de conflitos entre normas de direito internacional e de direito interno deve 
prevalecer o direito interno, tese defendida dentre outros por Hegel, e outros que defendem 
que nos casos de conflitos entre essas normas deve prevalecer o direito internacional, posi-
ção defendida por Kelsen.

Apesar desse dissenso a jurisprudência internacional reconhece invariavelmente a 
primazia do direito internacional sobre o direito interno quando ocorrer conflito entres 
ambos. Esse caráter de preeminência do direito internacional foi declarado em parecer pela 
Corte Permanente de Justiça Internacional, em 1930, nos seguintes termos segundo o pro-
fessor Hildebrando Alcioly:

É princípio geralmente reconhecido, do direito internacional, 
que, nas relações entre potências contratantes de tratado, as dis-
posições de lei interna não podem prevalecer sobre o tratado.2

Mais tarde esse princípio foi reafirmado na Convenção de Viena sobre o direito dos 
tratados, que destaca, no seu artigo 27 que “Uma parte não pode invocar as disposições de 
seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado”.

Já para os adeptos da teoria dualista defendem que o direito internacional e o direito 
interno são ordens jurídicas distintas e independentes entre si, e que para ter validade inter-
namente o direito internacional precisa passar por um processo de incorporação ao direi-
to interno de cada País. Consequentemente, o direito internacional não criaria obrigações 
para o indivíduo, salvo se suas normas fossem transformadas em direito interno, conforme 
as regras adotadas por cada País para essa transformação.

Essa teoria também possuí uma clara divisão, se dividindo em radical ou extrema-
do e moderado ou mitigado. O dualismo radical prega que a internalização dos tratados 

2  ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 237.
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internacionais deve ocorrer por meio de lei; já o dualismo moderado considera que a inter-
nalização de uma norma internacional pode ocorrer por meio de ato infralegal, como um 
decreto presidencial.

Um claro exemplo de dualismo radical é o Reino Unido, já que um tratado não faz 
parte do direito inglês, ao menos que seja incorporado a esse direito por meio de legislação.

O professor Antônio Augusto Cançado Trindade, diante de tais teorias já se mani-
festou no seguinte sentido:

O antagonismo irreconciliável entre as posições monista e dualis-
ta clássicas provavelmente levou os juristas a abordar mais recen-
temente a relação entre direito internacional e o direito interno 
de ângulos distintos. A distinção tradicional, enfatizando a pre-
tensa diferença das relações reguladas pelos dois ordenamentos 
jurídicos, dificilmente poderia fornecer uma resposta satisfatória 
à questão da proteção internacional dos direitos humanos: sob 
o direito interno as relações entre indivíduos, ou entre o Estado 
e os indivíduos eram consideradas sob o aspecto da ‘competên-
cia nacional exclusiva’; e tentava-se mesmo argumentar que os 
direitos individuais reconhecidos pelo direito internacional não 
se dirigiam diretamente aos beneficiários, e por conseguinte não 
eram diretamente aplicáveis. Com o passar dos anos, houve um 
avanço, no sentido de, ao menos, distinguir entre os países em 
que certas normas dos instrumentos internacionais de direitos 
humanos passaram a ter aplicabilidade dieta, e os países em que 
necessitavam elas ser ‘transformadas’ em leis ou disposições de 
direito interno para ser aplicadas pelos tribunais e autoridades 
administrativas.

Encerro aqui as minhas considerações iniciais a respeito do presente trabalho de-
monstrando incialmente as inúmeras dificuldades dos governos internacionais em ratifi-
carem os tratados internacionais de direitos humanos, seja por razões político econômicas, 
seja por mero interesse dos governos locais.

Por fim, também ficou claro que após a ratificação dos tratados internacionais e di-
reitos humanos, há uma segunda etapa, qual seja da incorporação desses tratados, que tam-
bém enfrenta uma enorme dificuldade perante os governos locais que impõe regras diversas 
para a possível ratificação.

Realizarei ainda maiores pesquisas com bases em dados estáticos, doutrinários e ju-
risprudenciais a respeito do tema da dificuldade em ratificar e incorporar os tratados inter-
nacionais de direitos humanos.
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VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR FRENTE À 
TERCERIZAÇÃO

LEI ORDINÁRIA 13429/2017

Alan Augusto Santos

Este artigo tem como objetivo demonstrar as principais reformas efetuados na le-
gislação do Direito do Trabalho, e busca se demonstrar a diferença e atualidade da nova 
legislação trabalhista que entrou em vigor em novembro/2017.

A reforma trabalhista sancionada em julho entra em vigor no próximo dia 
13/11/2017. O eixo central da lei que atualiza a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
amplia a importância das negociações entre empresas e sindicatos ou empregados, permi-
tindo que esses acordos se sobreponham ao conteúdo legislado.

As novas regras já passam a valer imediatamente. Outras mudanças, entretanto, pre-
cisarão de negociações entre empresas e empregados antes de começarem a valer, o que 
pode adiar a sua implementação.

Nos exemplos abaixo veremos alguns pontos da reforma trabalhista que mais afetam 
o dia a dia dos trabalhadores.

A metodologia se baseará em revisão bibliográfica e análise do texto legal. Isso se 
justifica plenamente durante este artigo no qual se irá demonstrar os principais aspectos 
científicos do direito do trabalho, trazendo ferramentas que permitam ao leitor, indepen-
dentemente de sua formação, conseguir compreender aqui que se diz em um texto que não 
seja da área de sua formação específica. Já o contexto da interdisciplinaridade é de suma 
importância para que a áreas do saber convirjam se complementando e enriquecendo a 
ciência como um todo.

1) ANÁLISE DA REFORMA TRABALHISTA:

a) RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS
i) Desconsideração da personalidade jurídica
ii) Os juízes do trabalho costumavam desconsiderar a personalidade ju-

rídica das empresas logo no primeiro indício de que os bens da pessoa 
jurídica não eram satisfatórios para pagar a dívida do processo.

iii) Para desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio do 
sócio, o Juiz do Trabalho deverá aplicar o incidente de desconsidera-
ção de personalidade jurídica previsto no Código de Processo Civil.

iv) Danos morais
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v) O dano moral é devido diante de uma ação ou omissão que ofenda a 
esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica.

vi) Rol taxativo de bens tutelados no dano moral:
vii) PESSOA FÍSICA: honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, au-

toestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física;
viii) PESSOA JURÍDICA: imagem, marca, nome, segredo empresarial e si-

gilo da correspondência.
ix) Parâmetros de valores

(1) Ofensa de natureza leve: até 3 salários do ofendido;
(2) Ofensa de natureza média: até 5 salários do ofendido;
(3) Ofensa de natureza grave: até 20 salários do ofendido;
(4) Ofensa de natureza gravíssima: até 50 salários do ofendido
(5) Sócio retirante
(6) O sócio retirante é responsável pelas dívidas trabalhistas subsidia-

riamente (ou seja, depois de esgotadas as tentativas de buscar a 
satisfação do débito na empresa e nos sócios atuais) em ações ajui-
zadas até dois anos após sua retirada.

x) Somente responderá solidariamente se comprovada fraude na retirada 
(retirada de fachada).

b) CONTRATOS DE TRABALHO
i) Personalização
ii) Adequação a cada tipo de serviço – livre estipulação dos termos con-

tratuais para o empregado hipossuficiente.
iii) Jornada: Banco de horas, home office
iv) Novos modelos de contratação
v) Previsão sobre o profissional autônomo
vi) Novos métodos de rescisão contratual

c) JORNADA DE TRABALHO
i) Períodos para troca de uniforme, higiene, alimentação, e outras ativi-

dades particulares.
ii) Horas “in itinere”
iii) Regime de tempo parcial
iv) Compensação mensal de horas
v) Banco de Horas
vi) Regime 12x36
vii) Prorrogação de jornada
viii) Penalidade por não gozar do intervalo para refeição e descanso
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d) REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
i) Parcelas que não se incorporam ao salário
ii) Definição de prêmios e abonos
iii) Equiparação Salarial
iv) Insalubridade para empregadas gestantes
v) Plano de saúde e plano odontológico

e) NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
i) A importância do bom relacionamento com os Sindicatos:
ii) Julgado do STF em 2015 e 2016, entendendo que as cláusulas coletivas 

se sobrepõem à própria legislação.
iii) Prevalência dos Acordos Coletivos sobre as Convenções
iv) Prazo de validade” das normas coletivas
v) Pontos da reforma nos instrumentos coletivos da categoria

A nova legislação entra em vigor no dia 13 de novembro de 2017.
As mudanças são significativas, impactam a todas as empresas e representam uma 

“nova era” para o Direito do Trabalho.
É este o momento de rever as regras, procedimentos e documentos firmados com 

seus empregados.
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ANÁLISE DO PROGRAMA TRANSCIDADANIA SOB O ENFOQUE 
DO MODELO DO CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Jair do Prado Silva 
Bárbara Lucchesi Ramacciotti

Introdução 

Esse artigo reflete à violência que incide sobre a pessoa que possui atração pelo mes-
mo sexo ou não se identifica com o sexo que foi registrado no nascimento. Nessa análise 
consideramos importante memorar marcos legais que configuram mecanismos de proteção, 
bem como, as discussões sobre identidade e cidadania, que fomentam igualdade e justiça. 

A análise aborda as minorias sexuais LGBT, num recorte sobre a realidade transe-
xual, discutindo conceitos e as razões de entendê-las como grupos vulneráveis. Ao mesmo 
tempo, procura percorrer as características das políticas públicas, realizando uma breve 
análise das dificuldades pertencentes à população-alvo. 

O conceito de minoria é um indicativo de grupo marginalizado dentro de uma so-
ciedade devido aspectos econômicos, sociais, culturais, ideológicos, físicos ou religiosos. 
Estes grupos necessitam de direitos e garantias especiais para a realização de cidadania ple-
na, pelo fato de viverem na invisibilidade, subalternidade, perseguidos ou dizimados pelo 
grupo majoritário (BOBBIO, 1988). 

A relação de poder e de desigualdade nessa dinâmica social tem a intenção de con-
trole sobre os demais sujeitos. Ser minoria não dependente da quantidade numérica, isto 
é, uma minoria nem sempre está em menor quantidade. Na Alemanha de Adolf Hitler, o 
partido nazista encarcerou e exterminou milhões com a justificativa de que eles não faziam 
parte da superioridade racial e biológica ariana (ARENDT, 2012). 

Toda pessoa deve usufruir de liberdade de expressão e igualdade de direitos fun-
damentais. A universalidade dos direitos humanos foi constituída imersa em um mundo 
machucado pela guerra, deste modo surge como remédio prescrito para inocular omissões 
de direitos e instintos de terroristas e líderes autoritários que sacrificam os direitos da cole-
tividade em benefício próprio, sem se importar se isso é uma agressão. 

Agressões contra transexuais podem possuir dinâmicas próprias e estar enraizadas 
na cultura local. Tais violações de direitos nunca estão sozinhas, isto é, combinam variantes 
de preconceitos, estigmas sociais e crimes naturalizados que deixam a vítima refém de um 
jogo de poder (UFSC, 2014). 
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A combinação de situações vexatórias e agressão geram a hesitação em denunciar o 
crime e deixa a vítima em uma engrenagem nutrida pelo preconceito e pelo medo. Neste 
contexto, para não ver sua sexualidade exposta prefere abafar o caso. O resultado é que o 
agressor permanece impune e as agressões não são interrompidas. 

Quando a população transexual vítima de tratamento desrespeitoso silencia, alimen-
ta uma combinação compulsiva de estereótipos e violências, o que torno a atmosfera social 
um motor de produção da homofobia, que leva a crimes gravíssimos de violações de direito 
como o homicídio (ALBUQUERQUE, 2016). 

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

Objetivos 

Discutir a respeito das desigualdades sofridas pelas minorias sexuais transexuais, e o 
longo caminho das Políticas Públicas para equiparar direitos, bem como pensar o combate 
a homofobia e educação para o respeito e tolerância. 

Metodologia 

Trata-se de pesquisa bibliografia baseada em material já publicado (livros, artigos, 
estudos) e dados estatísticos que revelam o desrespeito à identidade, a democracia e a trans-
cidadania. 

Resultados e Discussão 

Viver experiências de não pertencimento ao gênero que foi compulsoriamente de-
signada quando nasceu é comum na infância e perpassa a adolescência. Os sujeitos quan-
do começam a descobrir atrações não cisgêneras duradoras ou permanentes sentem um 
desconforto que não conseguem explicar de imediato, e dependendo a quem recorrer as 
dúvidas só aumentarão. 

Neste contexto, ser menino e ter de brincar de carrinho ou ser menina e ter de brincar 
de boneca, pode transforma-se num desconforto terrível. Esse conflito existencial precoce, 
desde já, segrega. Há um tratamento de estranheza a quem difere do padrão heteronormati-
vo esperado e sonhado por alguém próximo, maior e importante. Em casa ou vizinhança es-
tar fora do padrão, especialmente na puberdade, gera não só desconforto existencial como 
agressões e violência por alguém da família ou da vizinhança (CARRARA, 2013). 
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Essa falta de preparo para lidar com o diferente não permanece apenas na esfera do-
méstica e familiar. Na esfera da vitimização homossexual concentram-se agressões que po-
dem ser classificadas até mesmo como crimes de ódio. Vão desde práticas de discriminação 
em estabelecimentos comerciais, na escola ou no trabalho (como não permitir o ingresso, 
prestar um mau atendimento ou demitir) até agressões físicas e, na ponta da vitimização 
letal: os assassinatos (OLIVEIRA, 2016). 

O sociólogo Mendes Chaves diz que a palavra minoria se refere a um grupo de pes-
soas que de algum modo e em algum setor do convívio comum dentro de uma sociedade 
mais ampla se encontra numa situação de dependência ou desvantagem social em relação 
a outro grupo majoritário (CHAVES, 1970). As minorias recebem quase sempre um trata-
mento discriminatório e preconceituoso por parte da maioria. 

Desde que toma consciência de estar nesse mundo, o ser humano percebe que existe 
atração pelo mesmo sexo, um comportamento observável entre seres humanos e demais 
animais, e que, em todos os tempos e lugares, sempre houve a não identificação com o 
gênero de nascimento. Mesmo assim, a minoria LGBT vive em um estado de constante 
recomeço de sua identidade social e reafirmação a todo o momento perante a sociedade, a 
fim de exorar direitos negados. E, devido essa negação de existência, essa minoria parece 
viver a constante da identidade em formação (BUTLER, 2003). 

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

Atualmente veem-se muitas militâncias se organizando e realizando ações públicas, 
protestos e manifestações em todo mundo. O grande marco internacional do movimento 
homossexual, que perdura até hoje, a revolta de Stonewall, em um bar de frequência ho-
mossexual em Nova York. 

Este espaço era constantemente abordado pela polícia, ao partirem para o confronto 
aberto com os policiais em 28 de junho de 1969, a data se internacionalizou como o “Dia do 
Orgulho Gay”. Tal ato não é apenas para fantasiar ou festejar, mas surge como ato político 
a fim de aumentar a consciência da população em geral quanto à violação de direitos, as 
desigualdades sofridas e a necessidade do respeito à diferença, resultado de constantes e 
articuladas estratégias discursivas. 

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

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

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

O artigo 5º, por sua vez, incluso no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
preceitua que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes” (BRASIL, 
1988). 

Os princípios jurídicos que devem nortear todo o ordenamento jurídico de um país 
são fundamentais para uma legislação coerente com os desejos dessa sociedade. Quanto aos 
princípios Celso Antônio Bandeira de Mello (1997, p. 573) defende que: 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema 
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 
critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 
por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico [...]. 

É certo que, a partir da previsão constitucional, lentamente, o ordenamento jurídico 
nacional vem se adequando para que “todos” sejam efetivamente contemplados, incluindo 
neste “todos” o grupo reconhecido atualmente como transcidadãos, que, até o advento da 
Constituição Federal de 1988 não eram detentores de qualquer proteção legal. 

Esse grupo de pessoas luta incansavelmente para conquistar, com base na previsão 
constitucional, o reconhecimento da sua dignidade. Exemplos dessa luta são algumas con-
quistas ao longo desses 30 anos a proteção de sua identidade, da sua cidadania, o reconhe-
cimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo, entre outros. 

Contudo, persiste a resistência dos legisladores em criminalizar as condutas discri-
minatórias cometidas contra esse grupo, o que faz com que, até hoje, o crime de 
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homofobia não esteja tipificado, evitando a punição daqueles que insistem em sub-
jugar um outro ser humano por absoluta intolerância as diferenças. 

Alguns exemplos legais que demonstram um avanço da legislação no sentido da 
previsão constitucional são as Resoluções nº 11/2014 e 12/2015 do Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais ligado à Secretaria de Direitos Humanos que estabelecem: 

Resolução nº 11/2014 - Estabelece os parâmetros para a inclusão 
dos itens “orientação sexual”, “identidade de gênero” e “nome so-
cial” nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades poli-
ciais no Brasil. (BRASIL, 2014) 

Resolução nº 12/2015 - Estabelece parâmetros para a garantia das 
condições de acesso e permanência de pessoas travestis e tran-
sexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero 
não reconhecida em diferentes espaços sociais - nos sistemas e 
instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reco-
nhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacio-
nalização. (BRASIL, 2015) 

No âmbito estadual o estado de São Paulo estabeleceu através do Decreto 55.588 de 
17 de março de 2010 que os funcionários públicos devem adotar o tratamento nominal das 
pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo pelo prenome 
que esta se identificar, conduto a punição por descumprimento é apenas administrativa. 
(SÃO PAULO, 2010). Porém, embora haja uma luta constante pela adequação do ordena-
mento jurídico e os avanços alcançados, por vezes, os direitos do transcidadãos não são 
respeitados. 

Considerações Finais 

A população transexual sofre com o preconceito e a possível estranheza de seu ser, 
agravado pela discriminação no ambiente familiar, escolar, religioso e social por não se 
encaixar no padrão heteronormativo vigente. Apesar das conquistas e garantias constitu-
cionais e direitos obtidos pela população LGBT, como nome social, a adoção de filhos e a 
união civil, o Brasil ainda se mostra como um dos países com forte intolerância contra esse 
segmento. 

Com base nas leituras e no que foi exposto sobre as políticas públicas de promoção 
da cidadania para as minorias LGBT, sob a ótica da diversidade sexual e da transcidadania, 
é possível inferir sobre a importância dos marcos legais para a garantia dos direitos funda-
mentais e a proteção desses grupos vulneráveis, com vistas à redução do preconceito, da 
discriminação e da violência sofrida por tais indivíduos. 
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A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE MINORIAS SUA  
RELEVÂNCIA PARA A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 E DIREITOS PROTETIVOS

Bárbara Lucchesi Ramacciotti

INTRODUÇÃO

Uma primeira dificuldade quando se pensa em políticas públicas de proteção dos 
direitos das minorias e dos grupos vulneráveis é a definição desses termos que caracterizam 
grupos em situação de vulnerabilidade, que sofrem preconceito, discriminação e exclusão 
social. Tal dificuldade se agrava sobretudo no Brasil e nos países da América Latina, em 
geral, que são países multiculturais, nos quais indígenas, negros e mestiços formam os gran-
des contingentes populacionais, marginalizados, excluídos de toda proteção, portanto em 
situação de vulnerabilidade social.

Apesar de ser um consenso entre estudiosos, formuladores de políticas públicas e 
defensores dos direitos humanos, que as mulheres, os afrodescendentes, os indígenas, as 
crianças, os idosos, as pessoas com necessidades especiais, a população Lgbts, entre outros, 
estão entre as minorias e grupos vulneráveis, não há uma definição consensual sobre tais 
conceitos, nem se são termos sinônimos ou complementares.

OBJETIVOS

Este trabalho delimita os seguintes objetivos: 1. Apontar os diferentes usos do termo 
minorias nos vocabulários da Ciência Política e da Sociologia; 2. Fazer uma breve revisão 
do debate em torno dos termos minorias e grupos vulneráveis, para verificar os elementos 
que caracterizam cada conceito; 3. Fazer a revisão de alguns documentos internacionais e 
nacionais que pautam a necessidade de proteção para as minorias, avaliando as implicações 
e relevância do debate conceitual acima para a formulação de políticas públicas de proteção 
para os grupos vulneráveis.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa teórico-explicativa que visa, por meio de revisão biblio-
gráfica e documental, examinar os empregos dos conceitos minorias sociais e grupos vul-
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neráveis, para, em seguida, verificar as implicações jurídicas desse debate na formulação de 
políticas públicas específicas para tais grupos.

DISCUSSÃO

1. O termo minoria no vocabulário das ciências sociais

No vocabulário da Ciência Política, o termo minoria é empregado em contraponto à 
maioria, sendo maioria sinônimo de “povo” ou de soberania do povo enquanto decisão ma-
joritária nas democracias representativas, posto que a maioria é aquela que vence as eleições 
e seus representantes ocupam os órgãos de poder do Estado. Portanto, os termos maioria 
e minoria são definidos pelo elemento numérico, indicando quem ganha e quem perde as 
eleições, quem exerce o poder político enquanto situação e quem é a oposição. Historica-
mente a formação dos Estados modernos e suas Constituições instituíram os direitos civis, 
políticos e sociais com base na soberania do princípio da maioria, privilegiando os interes-
ses e demandas das maiorias, excluindo as pautas de interesses e direitos das minorias sem 
representação política.

No vocabulário da sociologia, o termo minorias, conforme Chaves (1977): tem sido 
utilizado em dois sentidos: 1. significa um grupo de pessoas em uma sociedade, que se 
encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo, 
“maioritário”. “As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por par-
te da maioria”, por questão de gênero, de religião, de idade, etc.; 2. “exprime as denominadas 
“minorias nacionais”, grupos raciais ou étnicos que, em situação de minoria, cointegram 
juntamente com uma maioria um determinado Estado” (p.149). Como no caso de negros, 
pardos, indígenas, quilombolas no Brasil. Chaves enfatiza que

a característica essencial desses grupos não se reduz a termos nu-
méricos, e sim a certas feições estruturais básicas nas interrela-
ções maioria-minoria, como a relação de poder, de acordo com 
a qual se verifica uma superioridade da “maioria” frente a uma 
minoria, inferior quanto ao poder (CHAVES, 1977, p.150).

Portanto, vemos que o termo minoria no vocabulário da sociologia amplia o sentido 
clássico do par maioria-minoria no vocabulário da ciência política. Permitindo uma análise 
mais realista da situação de poder, ou seja, da não dominância ou da exclusão social de tais 
grupos, traduzida em discriminação, violência (cultural, psicológica e física), em suam na 
situação de vulnerabilidade.

A limitação do sentido de maioria como aquela cuja vontade é representada politica-
mente pelos governos, como portadora da cidadania plena, fica patente na análise histórica 
das desigualdades no Brasil e na América Latina. Posto que, historicamente o direito ao 
voto por meio do sufrágio universal para todos os cidadãos foi instituído na maioria das 
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Democracias representativas depois da Segunda Guerra Mundial. O voto censitário excluía 
os pobres e analfabetos, que, em geral, são os negros, pardos e índios, no Brasil e em grande 
parte dos países da América Latina, e formam a maioria da população.

As mulheres também ficaram excluídas da cidadania política até os anos 1950, na 
maioria dos países. No Brasil, conquistaram o voto facultativo no governo de Getúlio Var-
gas em 1932, mas só a partir da redemocratização e da Constituição de 1988 passam a ter 
uma participação política mais ativa, se organizando e elegendo as primeiras representan-
tes comprometidas com as pautas das mulheres. O mesmo acontece com os outros grupos 
excluídos da cidadania política. Neste cenário, as maiorias políticas na estrutura do poder 
nunca representaram, de fato, os interesses da maioria numérica da população.

2. Dos conceitos de minorias e grupos vulneráveis

O conceito de minorias muitas vezes é associado ao elemento numérico. Vimos 
que essa distinção própria do vocabulário das ciências políticas para tratar do princípio da 
maioria como critério para legitimar o poder soberano do “povo”, é insuficiente para con-
ceituar as minorias do ponto de vista da diversidade social e cultural.

As mulheres constituem mais da metade da população mundial, no caso do Brasil 
também são mais da metade da população. As mulheres são uma minoria social em razão 
da subordinação, da opressão, da discriminação, da violência e e da exploração histórica 
que sofrem nas sociedades dominadas pela cultura machista, como no Brasil e na América 
Latina. Nestas há a valorização da força de trabalho masculina em detrimento da feminina, 
o que se traduz em remuneração 25% mais baixa em média paga as mulheres pelos mesmos 
serviços.

Diante da insuficiência do elemento numérico, há autores que preferem usar a ex-
pressão grupos vulneráveis, que são caracterizados principalmente pelo elemento da não 
dominância, independentemente da quantidade de membros do grupo. Conforme enfati-
za Wucher: “Grupos vulneráveis podem, mas não precisam necessariamente constituir-se 
em grupos numericamente pequenos: mulheres, crianças e idosos podem ser considerados 
‘grupos vulneráveis’, sem, no entanto, se constituírem em minoria” (2000, p.46).

Séguin, em contrapartida, considera irrelevante a distinção entre os termos minorias 
e grupos vulneráveis, se levarmos em conta a definição sociológica e antropológica do ter-
mo minoria e não o significado político.

Existe certa confusão entre minorias e grupos vulneráveis. As 
primeiras seriam caracterizadas por ocupar uma posição de não 
dominância no país onde vivem. Os grupos vulneráveis podem 
se constituir num grande contingente numericamente falando, 
como as mulheres, crianças e idosos. (...). Na prática tanto grupos 
vulneráveis quanto as minorias sofrem discriminação e são víti-
mas da intolerância, motivo que nos levou, no presente estudo, a 
não nos ater à diferença existente. (SÉGUIN, 2002, p.12).
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Concordamos com Rios Júnior quando observa que o fundamental é combinar vá-
rios critérios de identificação das minorias, “desde que através deles se possa aferir com o 
máximo de objetividade a situação de vulnerabilidade que deve ser corrigida através do 
tratamento jurídico adequado (2013, p.25). E ainda observa que: “o conceito de minorias 
deve se caracterizar pela sua natureza eminentemente qualitativa, ou seja, levando em con-
sideração o aspecto que coloca o grupo ou pessoa em situação de vulnerabilidade (cultura, 
etnia, língua, classe social etc.).” (RIOS JÚNIOR, p.25).

3. Documentos Internacionais e Nacionais de Proteção às Minorias

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial a ONU colocou em pauta a questão da 
proteção das minorias, contudo tais estudos não chegam a uma definição consensual desse 
termo. Conforme Wucher, em 1947, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, passou a 
elaborar estudos para a prevenção de discriminação e proteção de minorias (2000, p.4). Em 
1966, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi emendado com o art. 27, e o 
tema voltou a ser debatido na ONU (WUCHER, 2000, p.5).

Em 1992, os trabalhos foram concluídos com a Declaração sobre os Direitos de 
Pessoas que pertencem a Minorias Nacionais ou Étnicas ou Linguísticas, tal documento 
também não apresentou uma definição de minorias. Tal Declaração não estabelece uma de-
finição geral e genérica de minoria, dada a complexidade de tal conceito em relação a diver-
sidade cultural dos povos. Contudo, destaca os critérios étnicos, linguísticos, religiosos ou 
culturais para a identificação de tais grupos, que sofrem discriminação e exclusão social em 
razão de sua diferença específica. Esta Declaração possui 9 Artigos, aqui destacamos apenas 
o Artigo 1º,1. “Os Estados deverão proteger a existência e a identidade nacional ou étnica, 
cultural, religiosa e linguística das minorias no âmbito dos seus respectivos territórios e de-
verão fomentar a criação das condições necessárias à promoção dessa identidade”. (ONU).

Sem desconsiderar a importância desta Declaração da ONU, Elida Séguin, entre ou-
tros estudiosos do tema, observa que: “Conceituar minorias é complexo, vez que sua reali-
dade não pode ficar restrita a critérios étnicos, religiosos, linguísticos ou culturais. Temos 
que sopesar sua realidade jurídica ante as conquistas modernas” (2002, p.9).

Em face a dificuldade de definição do termo minoria, observa Wucher (2000), sur-
ge a questão de quem deveria ser considerado pertencente a um grupo minoritário. Essa 
questão é de grande relevância para a implementação de políticas públicas afirmativas e 
compensatórias. Surge, como alternativa mais recomendada por estudos, o critério de au-
toidentificação do indivíduo como pertencente a um grupo minoritário.

A Convenção nº 169 da OIT (art. 1º, 1), que aborda os direitos de indígenas e tribais, 
também aponta o critério de autoidentificação do indivíduo em termos de consciência de 
sua identidade, como aponta o Artigo 1º, 2. “A consciência de sua identidade indígena ou 
tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que 
se aplicam as disposições da presente Convenção”.
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Esse critério da autoidentificação ou a autoatribuição tem sido usado no Brasil para 
identificação de grupos étnicos-raciais das comunidades dos quilombos (negros e índios)1, 
para a identificação de negros nas políticas de cotas em concursos públicos2, entre outras 
políticas públicas afirmativas.

Apesar do critério da autoidentificação ser legitimado e adotado por várias políticas 
internacionais e nacionais de proteção às minorias em respeito a sua diversidade cultural, 
linguística, religiosa e étnica, tal critério também é problemático em razão da possibilidade 
de fraude, conforme observa Walter Rothenburg:

Se a autoatribuição apresenta-se, do ponto de vista antropológico, 
como o mais indicado critério de reconhecimento de uma comu-
nidade, como remanescente de quilombo, pode ser que reste ao 
Direito a tarefa ingrata de invalidá-lo em situação de fraude evi-
dente. (ROTHENBURG, 2010, p.459)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação da insuficiência do critério numérico para a definição do termo mino-
rias e do critério da autodeclaração levou a ajustes na formulação das políticas públicas de 
cotas, como a criação de regras para a aferição da veracidade das informações prestadas 
por candidatos, conforme atesta a Orientação Normativa nº 3 de 1º de agosto de 2016, que 
“Dispõe sobre regras de aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos 
negros para fins do disposto na Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014”.3

Portanto, constata-se tanto a importância do debate teórico e conceitual sobre o 
tema, quanto a relevância de avaliações de insuficiência de critérios para a formulação e 
implementação de políticas públicas efetivas, eficientes e eficazes para minimizar as desi-
gualdades e exclusão dos grupos minoritários.

1  1 BRASIL. Decreto n. 4.887/2003, Art. 2o. “Consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos, para os fins desde Decreto, os grupos étnicos-raciais, segundo critérios de autoatribuição, 
com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas (...). atestada mediante au-
toidentificação da própria comunidade. (...)”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/2003/d4887.htm>. Acesso em: 20 mar.2018.

2  BRASIL. LEI Nº 12.990, DE 9 DE JUNHO DE 2014. “Reserva aos negros 20% (vinte por cento) 
das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos 
no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União”. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm>. Acesso em: 20 mar. 2018.

3  Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=54&-
data=02/08/2016>. Acesso em: 20 mar. 2018.
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VULNERABILIDADE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Carla Batista Baralhas

Consta do último relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciá-
rias que o Brasil possui mais de 700 mil presos em todo o país, 8% deles são analfabetos, 
70% não chegaram a concluir o ensino fundamental e 92% não concluíram o ensino médio. 
Não chega a 1% os que ingressam ou tenham um diploma do ensino superior. Apesar do 
perfil marcado pela baixa escolaridade, diretamente associada à exclusão social, nem 13% 
deles têm acesso a atividades educativas nas prisões.1

Diante dessa constatação, a população carcerária é considerada grupo vulnerável e, 
dessa “vulnerabilidade” do sujeito em cárcere, face à perda do direito à liberdade, não se 
imiscui os demais direitos fundamentais, em especial à Educação. 

A caracterização da população carcerária como um grupo vulnerável se dá pela in-
terpretação de vulnerabilidade, ou seja, refere-se ao estado de pessoas ou grupos que, por 
quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida, so-
bretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.2

A vulnerabilidade se dá em função de uma relação social, cultural, política e eco-
nômica desigual e, como consequência dessa desigualdade, vulnerável a manifestação in-
dividual ou coletiva de indivíduos, grupos e culturas, por exemplo, em relação a um grupo 
maior (sociedade) ou até entre países. 

Nesse sentido, Maria Thereza de Assis Moura, ministra do STJ, citou expressamente 
a condição de vulnerabilidade do encarcerado e expôs a judicialização da execução penal 
como um passo para a humanização do sistema penal, de modo que prescindir da “defesa 
técnica no acompanhamento de procedimento administrativo disciplinar para apuração de 
falta grave implica ilegalidade, pois, desconsidera-se a condição de vulnerabilidade a que é 
submetida ao encarcerado”3

No âmbito da Constituição Federal, o presidiário e/ou encarcerado é sujeito de direi-
tos que efetivamente é contemplado mediante a relação com o Estado que deverá ter a sua 
percepção deste como destinatário da solidariedade, e não da intolerância. Não por outro 

1  Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-
-de-informacoes-penitenciarias-2016>. Acesso em: 25 mar. 2018.

2  http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/resolucoes/23_out_versao_final_196_
encep2012.pdf. Acesso em: 25 mar. 2018. Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, II.15 - Vul-
nerabilidade - refere-se a estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham 
a sua capacidade de autodeterminação reduzida, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e 
esclarecido.

3  HC 148.662/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. 18/10/2011, DJe 
29/6/2012.
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motivo, o encarcerado pode ser chamado de socialmente vulnerável ou eles – os encarcera-
dos-, tratados como grupo vulnerável ao lado de outros grupos tais como idosos, crianças 
e consumidores. Nesse sentido, o Poder Constituinte destacou a importância quando asse-
gura aos presos o respeito à sua integridade física e moral: “Art. 5º (...) XLIX - é assegurado 
aos presos o respeito à integridade física e moral;” 

Nesse contexto, SILVA e NETO solidamente concluíram que os presos são conside-
rados como um grupo vulnerável, pois decorre da própria superioridade estatal e da infe-
rioridade jurídica do preso a presunção de vulnerabilidade, afirmando: 

Princípio da Vulnerabilidade do preso (...) O princípio em análise 
se constrói partir do reconhecimento que as relações jurídicas, no 
âmbito da Execução Penal, dão-se em um plano de superioridade 
do Estado para com o Preso. Destarte, dessa constatação se origi-
na uma proposta de busca pela equivalência jurídica (...).4

Para GRECO o indivíduo é alguém severamente afetado por diversos fatores (vulne-
rabilidade) no âmbito carcerário, explica: 

Veja-se, por exemplo, o que ocorre com o sistema penitenciário 
brasileiro. Indivíduos que foram condenados ao cumprimento de 
uma pena privativa de liberdade são afetos, diariamente, em sua 
dignidade, enfrentando problemas como superlotação carcerária, 
espancamentos, ausência de programas de reabilitação, falta de 
cuidados médicos, etc. A ressocialização do egresso é uma tarefa 
quase impossível, pois não existem programas governamentais 
para a sua reinserção social, além do fato de a sociedade, hipocri-
tamente, não perdoar aquele que já foi condenado por ter pratica-
do uma infração penal.5

Sem pretensão de esgotar – nesse opúsculo -, a questão de a população carcerária 
ser considerada como um Grupo Vulnerável, não há de se olvidar que cabe ao Estado, em 
determinadas situações, privar o cidadão, temporariamente, de alguns de seus direitos fun-
damentais. Como exemplo, tem-se que, em busca da pacificação social, o Estado tem o 

poder de punir o infrator nos moldes das leis penais, privando-o, temporariamente, 
de sua liberdade (direito fundamental). 

Portanto, a população carcerária dentre vários direitos fundamentais garantidos 
constitucionalmente, quer de forma individual quer coletiva, somente sofre privação de um 
dos direitos fundamentais, qual seja: o da Liberdade. 

4  SILVA, José Adaumir Arruda da. Silva. NETO, Arthur Corrêa da. Execução Penal: Novos rumo, 
novos paradigmas. 2ª tiragem - revisada. Manaus: Editora Aufiero, 2012, p.126.

5  GRECO, Rogério. Direito humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p.103.
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E, segundo DASSI: 

No panorama brasileiro, o estado desordenado do sistema carce-
rário constitui-se mais um dos efeitos da falência dos paradigmas 
da modernidade. A prisão serve tão-somente para deportar do 
meio social aqueles indivíduos que representam um risco à socie-
dade. Na perspectiva foucaultiana, constitui-se um instrumento 
utópico de ressocialização, criado para atender aos interesses ca-
pitalistas. Ela exclui do ângulo de visibilidade as mazelas sociais, 
mas não recupera o infrator e não contribui para diminuir as prá-
ticas criminosas. Estabelecendo um confronto entre as disposi-
ções legais e a realidade, observa-se que os requisitos mínimos 
da boa condição penitenciária, preconizados pela legislação penal 
brasileira estão longe de serem cumpridos. Para esta constatação, 
basta um breve olhar sobre as prisões existentes no país.6

Assim sendo, a Lei das Execuções Penais (LEP) contempla expressamente que ao 
condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela senten-
ça ou pela lei, bem como o direito básico de assistência educacional: estudos de 1º grau e 
cursos técnicos.7 Conclui-se que o Direito fundamental à Educação – que previsto cons-
titucionalmente, como sendo direito fundamental e, não contrariando os termos da Lei 
infraconstitucional, vem esta reforçar a necessidade de se garantir a educação aos encar-
cerados, devendo o Estado através de políticas públicas concretizar em prol desse grupo 
vulnerável à Educação, como sendo um ou o único método efetivo capaz de ressocializar 
os encarcerados. 

Teoricamente, a finalidade das penas privativas de liberdade é a readaptação social 
do encarcerado e a prevenção da criminalidade, por isso, a importância de agregar à priva-
ção de liberdade, a Educação como método e direito fundamental previsto constitucional 
e infraconstitucionalmente na Lei de Execuções Penais. Na prática, a legislação penal e o 
sistema prisional vigentes no Brasil têm se mostrado incompatíveis com estes objetivos, em 
razão das condições ambientais, subumanas, ausência de políticas públicas e preconceito 
social a que são submetidos os encarcerados nas prisões brasileiras. 

Segundo GRECO, a falta de interesse estatal reflete a falta de interesse da própria so-
ciedade que, obtusamente, gostaria que, na maioria dos casos, os presos sofressem além da 
condenação imposta, a fim de que suas estadias nos estabelecimentos penais se tornem os 

6  DASSI, Maria Angélica Lacerda Marin. A pena de prisão e a realidade carcerária brasileira: uma 
análise crítica. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/maria_angeli-
ca_lacerda_marin_dassi.pdf. Acesso em: 29 mar. 18.

7  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Lei de Execução Penal - lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984. Acesso em: 29 mar. 2018.
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piores anos de suas vidas, como se a simples privação de liberdade não fosse punição mais 
do que suficiente.8

As políticas públicas (o Estado) e a sociedade devem convergir num olhar que pos-
sa concentrar, agregar efetivamente, valores ao mesmo tempo morais, por um lado - isto 
é, distanciando-se toda e qualquer inclinação imediatista, produto dos dissabores precon-
ceituosos-, e , por outro, frutos dos resultados de investimentos amplos necessários e in-
dispensáveis que permitam uma ação efetiva de ações educacionais in loco nos presídios 
brasileiros, a fim de dirimir a ociosidade de que tanto atrasa e impede a recuperação do 
encarcerado, de tal modo a recolocá-lo, quando do cumprimento da pena, nos trilhos da 
sociedade, favorecendo um restabelecimento social positivo e mitigando qualquer possibi-
lidade de reincidência criminal. 

No sistema prisional brasileiro, a privação de liberdade agregada à Educação obri-
gatória através de efetiva política pública promove a disciplina que, no entendimento de 
FOUCAULT, esta “correta disciplina” é como uma arte do “bom adestramento”9. Ainda, 
defende ele que o poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se apropriar e 
de se retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida, adestrar para retirar e se 
apropriar ainda mais e melhor.10

Apesar de a ressocialização ser uma das funções da pena aplicada, visto que ao cum-
prir sua pena o condenado e/ou encarcerado retornar à sociedade, o Brasil é extremamente 
deficiente em políticas públicas eficazes tanto para o detento quanto para o egresso do sis-
tema prisional. Por isso, o direito fundamental à educação à população carcerária deve ser 
um método auxiliar obrigatório e efetivo na construção da liberdade. 

Não pretende o presente trabalho afastar a punição prevista na legislação penal ao 
infrator, mas, sim, que seja aplicada de forma a assegurar-lhe a dignidade, bem como os 
demais direitos fundamentais, haja vista que somente o da Liberdade, por ora suspenso, 
durante toda a execução da pena, já o enquadra substancialmente, preparando-o em es-
pecial, educacional e profissionalmente, a enfrentar a sociedade, livre, após tantos anos 
encarcerado.

8  GRECO, Rogério. Direito humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p.302.

9  FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. 42 ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014, p.167.

10  Ibidem. p.167
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ONDE ESTA A DIGNIDADE DO SER HUMANO?

Raul Tavares de Souza

Se assim entendermos que é o dever do ser humano ser sincero, honesto, descente, 
responsável, honrado e outras qualidades mais que possam dar e trazer exemplos a outros 
seres humanos, vamos chamar então tais qualidades de “Dignidade”.

A linha do Direito constitui ferramentas para que o Estado dê a devida proteção aos 
bens jurídicos essenciais ao indivíduo e à comunidade, atuando principalmente na tutela 
de bens que possuam um valor extremamente alto e que não podem ser suficientemente 
protegidos por outros ramos de estudo que não o próprio Direito, assim sendo, podemos 
tomar, por exemplo, a dignidade do ser humano interligada a inúmeros ramos do Direito. 
Já na Constituição Federal em seu artigo 1º, o princípio da dignidade da pessoa humana é 
inserido como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, fazendo referência 
ao valor da dignidade humana também em diversos outros trechos. Sendo assim, nota-se 
que a dignidade da pessoa humana se institui como centro de todo ordenamento jurídico, 
tratando-se da norma de maior valor axiológico no constitucionalismo contemporâneo. 

Mas o que vem a ser dignidade da pessoa humana? Infindáveis são às reflexões e es-
tudos feitos acerca de se conceituar e encontrar a melhor definição para a palavra dignidade 
da pessoa humana. Dentre elas, as que mais se destacam são a ideologia cristã e a filosofia 
kantiana, as quais contribuíram para a formação do pensamento jurídico hodierno sobre 
o tema. 

Desmembrando o conceito temos que “pessoa” é um ser dotado de dignidade e teve 
suas origens na tradição judaico-cristã, para a qual, segundo o texto bíblico, o ser humano 
foi criado à imagem e semelhança de Deus, e, desse modo, é dotado de um valor que lhe é 
inerente e peculiar, não podendo ser tratado como mero objeto ou instrumento. Trata-se, 
então, de uma dignidade que deriva da origem divina do homem. 

A dignidade, conforme a doutrina possui uma dimensão horizontal, na medida em 
que todos os humanos são iguais em dignidade, pois naturalmente são dotados da mesma 
racionalidade. O valor da dignidade é superior a qualquer outra coisa, não admitindo para-
lelo, significando que, o que está dotado de dignidade não pode ser trocado ou sacrificado 
sob o pretexto de ser substituído por um bem de dignidade igual ou superior. Esta feita 
atribui-se a cada ser humano um valor primordial, independentemente de seus méritos 
individuais e de sua posição social. Esse último conceito será de suma importância para 
entendermos nossas discussões posteriores quando falarmos da dignidade para os viciados 
em drogas, dignidade das mulheres em situação de vulnerabilidade e dignidade para as 
crianças e adolescentes. 
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Nessa seara podemos destacar que não há valor que possa equiparar-se ou sobre-
por-se à dignidade da pessoa humana, abrangendo aspectos tanto físicos como também 
seus aspectos imateriais. Por ser um valor tão supremo, a dignidade humana necessita de 
proteção do Estado que, através de seus poderes de atuação, deve criar mecanismos para 
a sua promoção e inclusão social, o que se assim realmente o Estado tomar posse de suas 
responsabilidades com certeza o ser humano será e terá cada vez mais não somente direitos, 
mas também prazer pessoal em expor que esta respaldado pelo poder estatal de sua digni-
dade pessoal. 

Quando falamos em respaldo pelo poder estatal não podemos deixar de questionar 
sobre se o Estado deveria intervir na individualidade de cada pessoa, seguindo os princípios 
constitucionais a garantia e respeito da pessoa humana respeitando também o limite de 
invasão no plano de vida de cada um. 

Para aumentar ainda mais nossa discussão questionamos: existe algum brio, decên-
cia, nobreza, essência, caráter, personalidade e outros adjetivos mais à pessoa que usa e é 
dependente substâncias entorpecentes? E para a mulher que é vítima de crimes da Lei Maria 
da Penha? Existe ainda dignidade para essas pessoas? 

O Estado possui normas que visam sancionar penas para as pessoas que fazem o uso 
indevido de substância alucinógena e ou narcóticos, que violentam fisicamente mulheres 
ou abusam de crianças e adolescentes. Essas normas servem tanto para punir aqueles que 
praticam o ilícito como também para garantir o mínimo de dignidade para aqueles que 
sofreram com a prática do ilícito. 

Sobre a dignidade dos viciados em substâncias entorpecentes, acreditamos que estes 
por vezes não tem mais dignidade pois se submetem a condições subumanas ao se entre-
garem por completo ao vício, ficando morando nas ruas, comendo restos de comidas que 
por vezes encontram ao revirarem latas de lixo, mas, se os dependentes não merecessem 
realmente qualquer tipo de tratamento diferenciado o poder estatal daria um tratamento 
diferenciado aos usuários, não se preocuparia com a reeducação e ressocialização para que 
esses tentassem novamente uma vida nova, fora do vício e com dignidade entre as pessoas. 

Embora as mulheres tenham cada qual a sua dignidade vemos diariamente na gran-
de mídia que isso tem sido deixado de lado são inúmeros os programas, as músicas, as 
propagandas, os noticiários, as páginas nas redes sociais e demais sites na internet, que 
criam diariamente estereótipos das mulheres para toda a sociedade. Todos esses veículos 
midiáticos determinam um padrão físico, comportamental e psicológico a ser seguido pelas 
mulheres. E, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), 
transformam as mulheres em mercadorias a serem usadas por homens machistas e por toda 
uma sociedade que parece ter perdido seus valores. 

A consequência desse desserviço da grande mídia é a violência física, sexual, psi-
cológica, patrimonial e também moral, a que as mulheres acabam sendo submetidas pelos 
homens e por outras mulheres. Esse padrão estereotipado é machista, e, portanto, opressor, 
classista, racista, homofóbico, violento e não contribui em nada para se tentar reduzir os 
inúmeros casos de violência contra a mulher. 
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Em suma o que se preza, se realça é exaltar a Dignidade da Pessoa Humana, po-
rém na realidade tais prioridades não são realizadas, aceitas e vistas pela grande maioria 
da população, seja na esfera das autoridades governamentais, eclesiásticas, políticas, nas 
classes sociais, médias e altas, bem como nas categorias da periferia onde se encontra a 
massa do povo, pois quando se está do outro lado do problema, onde nada nos toca, nada 
nos constrange nem nos ameaça, estamos na situação de segurança e proteção, intocáveis, 
temos uma visão periférica das coisas onde não temos com o que se preocupar ou ajudar ao 
próximo, porém, quando nos encontramos dentro do problema na situação de vítimas e ou 
vitimados por um Sistema bruto, cruel, insensível, sem sentimentos e sem compaixão, ne-
cessitando de ajuda, apoio, consolo, solução, para o que estamos passando e ou o que essas 
vítimas citadas passam e ou passaram, não a como não ver, aceitar e expor que todos tem o 
direito a Dignidade da Pessoa Humana. 

De todo o exposto temos que a Dignidade, não se aprende, não se encontra nos 
acervos jurídicos, não é conquistada por intelecto, conhecimento, poder, fama ou outros 
atributos, mas sim, a Dignidade nasce com o ser humano, a partir do seu respirar e não será 
dele retirada nem mesmo com sua morte.
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DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE:
CUIDADOS PALIATIVOS

Samantha Khoury Crepaldi Dufner

INTRODUÇÃO

O direito fundamental à saúde proporcionado pelo Estado e por entidades privadas 
deve ser compreendido a partir do conceito definido pela Organização Mundial de Saúde, 
nos seus atos constitutivos em 1948, de que saúde é bem-estar físico, mental e social. Sob 
este olhar, o doente terminal que não tem possibilidade de cura deve ser considerado a par-
tir de sua vulnerabilidade e, atendido nos seus direitos fundamentais, como manifestação 
explícita da sociedade solidária e fraterna esculpida no seio constitucional.

A interpretação finalística do atendimento à saúde do paciente terminal está na ga-
rantia de seu bem-estar no período que precede a morte, quando os meios artificiais se 
tornam inócuos e o procedimento da ortotanásia deve desenvolver-se de forma humani-
zada e antropológica que cuide da dor e do sofrimento, afastando o abandono e violação à 
dignidade do doente.

A concretização dos direitos fundamentais do paciente deve ser mensurada: não se 
exterioriza na prática da distanásia - não é recomendada a obstinação terapêutica - mas 
numa ortotanásia permeada por cuidados paliativos dispensados para suavizar a dor física, 
o desespero, o sofrimento, visando amparo psicológico e espiritual, com dispêndio de amor, 
carinho, compaixão e atenção ao doente e familiares.

Este resumo traça análise contextualizada do direito fundamental à saúde do pacien-
te terminal que se exteriora na satisfação de seu bem-estar físico, emocional, social, psico-
lógico e espiritual, através da prática dos cuidados paliativos por equipe multidisciplinar, 
apresentada como procedimento de ortotanásia humanizada, trazendo a reflexão de que 
a vida digna na fase terminal está na possibilidade efetiva da boa morte em lastro de paz e 
amorosidade.

1. A VULNERABILIDADE DO PACIENTE TERMINAL

Como orienta o jurista português Walter Osswald, o doente é pessoa especialmente 
vulnerável e frágil, posto que na condição primeira de cidadão comum e potencialmente 
sujeito ao grupo de outros vulneráveis, como idosos, crianças, homossexuais, deficientes, 
entre tantos estigmatizados, pertence, ainda, a este grupo: o do direito das pessoas que “se 
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encontram em situação de doença, e experimentam o sofrimento e o receio de exclusão da 
comunidade dos sãos” (NUNES et MELO, 2010, p. 3).

Notadamente, o paciente terminal é como outro sujeito, titular de direitos e de de-
veres inerentes à sua dignidade, todavia, diante do diagnóstico, muitos destes direitos são 
violados. Por paciente terminal “entende-se aquele que, na evolução de sua doença, não res-
ponde mais a nenhuma medida terapêutica conhecida e aplicada, sem condições, portanto 
de cura ou de prolongamento de sua sobrevivência” (FRANÇA, 2017, p. 560).

Na contextualização destes preceitos temos que o paciente terminal é doente vulne-
rável, detentor de múltiplos direitos fundamentais, inclusive à saúde que em sentido lato 
compreende o bem-estar físico, mental e social. O procedimento de cuidados deste ser de-
manda o “resgate de uma visão antropológica holística que cuide da dor e do sofrimento 
humano em suas várias dimensões, ou seja, para melhoria da física, social, psíquica, emo-
cional e espiritual” conhecido por cuidados paliativos (PESSINI, 2004, p. 11).

A Carta dos Direitos dos Doentes de Lisboa traz dentre seus objetivos uma proposta 
da dignificação dos doentes, a exigir dos profissionais envolvidos em seu atendimento, a 
aplicação de cuidados para atender a proposta de saúde no conceito da OMS.1

2. AUTODETERMINAÇÃO DO DOENTE TERMINAL PELA ORTO-
TANÁSIA

A evolução da relação médico e paciente, nas últimas décadas, aponta para um doen-
te capaz que anseia pela autodeterminação condizente às suas crenças, limites, dores, ma-
turidade, tolerância, aos seus aspectos espirituais, morais e religiosos, e que, sem sombra de 
dúvidas, devem nortear o Estado, médico e equipe, numa política de respeito, tolerância, 
compreensão, informação e aceitação.

No patamar jurídico, existe um dever constitucional, ético, civil e penal, que é obri-
gação solidária entre Estado, médicos, hospitais, familiares e profissionais de saúde para 
atender os direitos fundamentais do paciente. Com foco na cura do doente, os procedi-
mentos terapêuticos e cirúrgicos são propostos com o efetivo exercício do consentimento 
informado.

O médico deve empregar expressões e vocabulário simples, compreensível ao inter-
locutor, considerando seu grau de instrução, idade e condições, de maneira a possibilitar o 
pleno conhecimento da gravidade de seu estado de saúde física e, as alternativas de trata-
mentos disponíveis no mercado, os riscos que os envolvem, as políticas experimentais, pos-
sibilidades de rejeição pelo organismo, efeitos colaterais, contra indicações, custos, tempo, 
restrições e o que se fizer necessário para que o receptor do tratamento possa, consciente-
mente, exercer sua diretiva livre e espontânea de vontade.

Neste sentido é o parecer realizado pelo jurista português Rui Nunes:

1  Conforme informações obtidas no site da Best Medical Opininion, trata-se o organismo de uma 
empresa



79

Assim, o médico e os outros profissionais de saúde têm o dever 
de informar em linguagem acessível os factos que são relevantes 
para o doente decidir em plena consciência. Obviamente, exige-se 
a prudência necessária para informar e, sobretudo, esclarecer o 
paciente, de modo a que a informação transmitida seja apreendi-
da com calma e serenidade. Quanto maior o risco da intervenção, 
maior a importância da obtenção de um consentimento válido e 
actual (NUNES, 2010, p. 3)

Neste momento surgem opções importantes ao doente terminal que deverão ser so-
pesadas, com exceção da eutanásia ativa que é proibida pelo ordenamento jurídico brasi-
leiro. Prima facie, o paciente pode insistir na distanásia, que apesar de não expressamente 
proibida, não é recomendada pelo Código de Ética Médica, em seu artigo 41. A distanásia 
consiste em “obstinação terapêutica diante de casos irreversíveis e mantidos artificialmen-
te” (FRANÇA, 2017, p. 573).

De outro lado, lícita a ortotanásia ou eutanásia passiva ou paraeutanásia que consiste 
“na ajuda dada pelo médico ao processo natural de morte, uma justificação ao morrer com 
dignidade, fundadas em razões científico-humanitárias” (DINIZ, 2017, p. 527) ou “suspen-
são dos meios artificiais de manutenção da vida”, porque ineficazes (FRANÇA, 2017, p. 
573). É autorizada pelo artigo 15 do Código Civil brasileiro e pela Resolução n. 1.805/2006 
do CFM, e deve ser fundamentada e registrada no prontuário médico do paciente incurável.

É curial compreender que adotar a ortotanásia significa não somente a suspensão 
dos meios artificiais de vida, mas, assegurar ao doente o pleno exercício de dois direitos 
fundamentais implícitos: receber os cuidados paliativos e fazer o testamento vital. De outra 
forma, abandona-se o paciente, violando sua dignidade, esvaziando o derradeiro exercício 
de vida, o direito de morrer amorosamente e sob olhar caridoso.

3. CUIDADOS PALIATIVOS NO DIREITO FUNDAMENTAL À 
SAÚDE

A questão a ser respondida nesta pesquisa é como assegurar ao paciente terminal, o 
gozo de seus direitos fundamentais via experimentação do bem-estar surgido na prática hu-
manizadora dos cuidados paliativos como instrumento de concretude da saúde. Em estudo 
sobre longa internação de pacientes oncológicos realizado no Hospital Albert Einstein, a 
humanização no tratamento dispensado pela equipe objetiva precipuamente:

O paciente tem o direito de ter sua dignidade mantida, respeito 
às suas necessidades, aos seus valores, princípios éticos e morais, 
às suas crenças e de seus familiares; ter alívio da dor e de seu so-
frimento com todos os recursos tecnológicos e psicológicos dis-
poníveis no momento de seu atendimento, ter sua privacidade 
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preservada, assim como ter condições e ambiente que facilitem 
o restabelecimento, a manutenção e a melhoria da assistência à 
saúde (BRITO et CARVALHO, 2010, p. 227).

Cuidados paliativos “se apresentam como alternativa médica para aqueles que não 
vislumbram a morte como uma possibilidade de seu projeto autobiográfico” que traz a ideia 
de manto protetor, permitindo à pessoa a construção de sua pessoalidade, e ao direito, com-
pete reconhecer e efetivar estas escolhas (SÁ et MOUREIRA, 2015, p. 139). A OMS defi-
niu cuidados paliativos como “o cuidado ativo e total dos pacientes cuja enfermidade não 
responde mais aos tratamentos curativos. Controle da dor e de outros sintomas, entre ou-
tros problemas sociais e espirituais são da maior importância” (MACCOUGHLAN, 2004, 
p.169).

A autora propõe sejam acrescentados ao conceito da OMS os aspectos de compai-
xão, humildade, honestidade e equipe multidisciplinar, esclarecendo que a preocupação 
com cuidados paliativos implica no compromisso de três áreas: do governo, da educação 
dos profissionais de saúde e comunidade (MACCOUGHLAN, 2004).

A Associação Portuguesa de Bioética apresentou Carta dos Direitos do Utente 
dos Serviços de Saúde, na qual propõe respeito aos múltiplos direitos fundamentais do 
doente e a adoção dos cuidados paliativos existentes não exclusivamente no momento da 
ortotanásia:2

Artigo 27.º O Utente tem direito a receber os cuidados apropria-
dos ao seu estado de saúde, no âmbito dos cuidados preventivos, 
curativos, de reabilitação e paliativos. (...) Artigo 30.º O Utente 
tem o direito à autodeterminação em matéria de cuidados de saú-
de. Artigo 31.º O Utente tem direito a ser informado sobre a sua 
situação de saúde, as alternativas possíveis de tratamento e a evo-
lução provável do seu estado. 

O Código de Ética Médica Brasileiro traz o dever de ministrar os cuidados paliativos
no Capítulo I - Princípios Fundamentais, inciso XXII - “Nas situações clínicas irre-

versíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e tera-
pêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados pa-
liativos apropriados”. No art. 36, parágrafo 2o., do mesmo Código de Ética Médica, consta 
que o médico não abandonará o paciente incurável e terminal, salvo justo motivo, e deverá 
assisti-lo para empreender os cuidados paliativos.

Numa dimensão filosófica da pessoa composta por esferas múltiplas, física, emocio-
nal, intelectual e espiritual, efetivar o conceito de saúde da OMS significa cuidar do paciente 

2  “A Associação Portuguesa de Bioética apresenta esta Carta dos Direitos do Utente dos Serviços 
de Saúde, a fim de que os direitos nela consagrados sejam objecto de respeito efectivo por todas as 
entidades que prestam cuidados de saúde. Mais ainda, sugere que esta carta seja objecto de intenso 
escrutínio social e de ratificação pela Assembleia da República”.
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nestas facetas. Cuidar não implica necessariamente em curar, mas alcança a ideia de morrer 
de forma saudável, logo, entendemos que dar cuidados paliativos ao paciente terminal é tra-
tar o sofrimento humano em suas várias dimensões. O Estado brasileiro carece de avançar 
em políticas públicas assecuratórias da ortotanásia humanizada, sem dúvidas, oportuni-
dade de cumprir o objetivo fundamental de construir uma sociedade fraterna e solidária:

No Brasil estamos ainda numa fase muito rudimentar quando fa-
lamos de cuidado digno da dor e do sofrimento humano no sis-
tema de saúde. Há muito a fazer em termos de operacionalização 
de políticas públicas relacionadas com a questão, bem como a ne-
cessidade de intervir no aparelho formador de profissionais para 
criar uma nova cultura. (....) Para além da difícil resposta à ques-
tão do “porquê” da dor/sofrimento – campo das filosofias e reli-
giões - , o cuidado solidário, que alia competência técnico cien-
tífica e humana, em meio à dor e ao sofrimento do outro, é uma 
chance preciosa para nos deixarmos tocar em nossa sensibilidade 
e nos humanizarmos nesse processo (PESSINI, 2004, p. 11).

Noutras palavras, a humanização no processo de morrer está no alívio da dor, da 
febre, do desconforto, no olhar com amorosidade, sabedoria, compreensão e gratidão, sem 
abandono, sem medo, sem preconceito, sem indiferença, oportunizando o diálogo, a escuta, 
o entendimento, o alívio da alma, da psíque e do espírito.

Para bem cumprir este propósito é crucial o envolvimento de equipe multidiscipli-
nar na significância do trabalho coletivo e “sinergia de habilidades para assegurar o melhor 
cuidado” (MACCOUGHLAN, 2004, p. 172).

CONCLUSÃO

A somatória da ética, da técnica e da humanização são novos paradigmas da orto-
tanásia que sugerem uma benignidade humanitária e solidária traduzida no acolhimento e 
bem-estar do paciente terminal até o dia de morrer, assim como de seus familiares. A vul-
nerabilidade do doente incurável assinala para a de interpretação do conceito de saúde sob 
viés antropológico holístico e como direito fundamental a ser atendido.

Nesta hermenêutica, quando não for possível curar, faz-se mister cuidar, como le-
nitivo das dores físicas, emocionais, psicológicas e espirituais no período que antecede a 
morte. Após oferecimento dos tratamentos e cirurgias necessários, e esgotados os meios 
artificiais, outro remédio não haverá senão assegurar um procedimento de ortotanásia sen-
sível, amoroso, acolhedor, respeitoso e confortável, como manto protetor ao doente.

Os cuidados paliativos são recomendados em instrumentos internacionais, no Códi-
go de Ética Médica brasileiro, em Resoluções do Conselho Federal de Medicina. Não devem 
ser ignorados por aqueles que concretizarão o direito à saúde e bem-estar do paciente, mor-
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mente pelo Estado que deverá traçar políticas públicas condizentes à inserção dos cuidados 
paliativos nos hospitais da rede pública e privada do país. De outra sorte, violados estarão 
os direitos à boa morte e autodeterminação em vida como política de paz e amorosidade 
social.
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CONSTITUINTE E MUDANÇAS NÃO VOTADAS

Cristiane Ayako Feitosa

Os movimentos sociais participaram ativamente para a convocação de uma Assem-
bleia Nacional Constituinte - ANC, instalada em 1º de fevereiro de 1987 sob a presidência 
Ulisses Guimarães e que culminou com a Constituição que foi outorgada em 05 de dezem-
bro de 1988 

Quando tudo parecia ser somente fases históricas, de repente, em outubro de 2003, 
uma névoa com ar de ilicitude pairou sobre a nação quando o Jornal “O Globo” desta-
cou que o Ministro Nelson Jobim, à época deputado federal e líder do PMDB, revelou, ao 
próprio jornal, ter incluído artigos ao texto constitucional, sem a observância dos ritos de 
votação em plenário durante o processo constituinte.

Outros jornais trouxeram destaques como “jurista defende revisão urgente da Cons-
tituição”1. Consequentemente, várias representações chagaram à OAB para que promoves-
sem uma denúncia por crime de responsabilidade e impeachment do então Ministro Nel-
son Jobim.

Tais representações foram apresentadas em conjunto pelos advogados Américo Lou-
renço Masset Lacombe, Celso Antonio Bandeira de Mello, Dalmo de Abreu Dallari, Fábio 
Konder Comparato, Goffredo da Silva Teles Júnior, Hermann de Assis Baeta, João Rober-
to Piza Fontes, José Roberto Batochio, Valmir Pontes Filho, Weida Zancaner e Lúcia Valle 
Figueiredo. Além disso, seu impeachment também foi pleiteado pelo Conselheiro Federal 
Nereu Lima, da OAB-RS, e pelo Conselheiro Seccional da OAB SP, Luiz Antonio Sampaio 
Gouveia.

Aqui não iremos tratar dos desdobramentos desse episódio.
Benayon traça uma investigação acirrada em busca de

preencher uma lacuna na história do Brasil (...). A investi-
gação revela como foi inserido na Constituição Federal, de 
forma ilegal e solerte, dispositivo que acarreta danos cada 
vez mais pesados à economia e à sociedade brasileiras.

E assim nasce o artigo “Anatomia de uma Fraude à Constituição”, escrito por Adria-
no Benayon e Pedro Antônio Dourado de Rezende (daqui para a frente Benayon).

1  FREIRE, Flávio; MEDEIROS, Lydia. Matéria jornalística veiculada no jornal O Globo em 10 
out. 2003. Apud Revisão da Constituição. Goffredo da Silva Telles defende revisão da Constituição. 
Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI2841,91041-Revisao+da+Constituicao. 
Acesso em: 29 mar. 2018.
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Além de escritor de livros e artigos, Benayon foi diplomata, professor universitário, 
economista e advogado. Seu artigo, publicado em 2006, gerou grande repercussão, pois de-
nunciou que no Processo Constituinte surgiu um dispositivo clandestino (art.166, § 3º, II, 
b), com 16 letras, “a serviço da dívida”, que embora com uma frase aparentemente indefesa, 
comprometia todas as garantias sociais fundamentais.

1.. O movimento popular (Emenda nº 80) não percebeu a inclusão do dispositi-
vo a serviço da dívida art. 166, § 3º, II, alínea “b

Ao longo do texto percebe-se que no Processo Constituinte o povo gritava a pala-
vra de ordem sob a “suspensão do serviço da dívida externa”, contemplada na Emenda nº 
80 e defendida por diversos movimentos sociais. Descobriu-se que essa emenda não foi 
discutida, mas que foi devolvido ao povo o artigo 26, dos Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias2, com prazo de um ano para implementação, e que nunca foi auditada. Ao 
contrário, como se demonstrará, baseado em Benayon, foi incluído um dispositivo que tem 
indícios de ilegalidade e que consome até hoje grande parte do orçamento público que de-
veria ser destinado às áreas sociais fundamentais, como saúde, educação, assistência social, 
habitação e saneamento básico.

Segundo Benayon, o dispositivo clandestino surgiu na noite do dia 27 de agosto de 
1988. Embora Benayon não citasse outras ocorrências fora do Processo Constituinte de 
1987/1988, será referido outro fato, publicado no Jornal Correio da Manhã de 1956, que 
traz a matéria de nome “projeto Denys”3, denunciando a modificação de um dispositivo 
não aprovado que regula a inatividade dos militares, “necessários os seus serviços”. Ambas 
as votações foram presididas por Ulisses Guimarães. 

1.1. O suposto dispositivo alterado em 1954 sob a presidência de Ulisses 
Guimarães 

O deputado federal Bilac Pinto denuncia no dia 27 de julho de 1956, sob a presidên-
cia do Senado o sr. Ulysses Guimaraes, a grave irregularidade descoberta por ele no texto da 
emenda do Senado, onde a Comissão de Redação do Senado alterou de tal maneira o texto 
aprovado pelo plenário, que mudou completamente o sentido.

Bilac Pinto suscitou e demonstrou, documentalmente, que o au-
tógrafo do projeto enviado ao Senado e a Câmara não correspon-
dia ao que a outra Casa do Congresso Nacional havia aprovado e 

2  Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional pro-
moverá, através de Comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endivida-
mento externo brasileiro.

3  O preço do projeto Denys. Jornal Correio da Manhã, Rio de Janeiro, p. 6, 3 ago. 1956. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_06&pagfis=64982&ur-
l=http://memoria.bn.br/docreader#. Acesso em 29 mar. 2018.
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estava publicado no “Diário do Congresso Nacional”. Nele foram 
introduzidas alterações substanciais que não podiam de forma 
alguma terem sido introduzidos porque o projeto original não 
sofrera a mais leve emenda, nem mesmo de pontuação. Havia, as-
sim, um erro original que não podia ser corrigido pela Câmara, de 
vez que esta cumpria devolver o autógrafo ao Senado, não apenas 
para que o Senado a corrigisse, mas também para que voltasse em 
sua discussão o projeto com a sua redação original não alterada. 

Segundo a matéria jornalística do jornal O Estado de São Paulo, o Projeto de Lei nº 
1519 de 1951, convertido na Lei 2370/54, sofreu as seguintes alterações:

Texto aprovado: “a transferência de oficiais generais para a reser-
va será feita a critério do presidente da República, até o limite de 
permanência da ativa”. Ordinária nº 2370 de 1954, a Comissão de 
Redação do Senado alterou completamente o texto aprovado em 
plenário, um dispositivo da lei de inatividade dos militares para 
prolongar por mais dois anos ao tempo de permanência do ge-
neral Odilo Denys, e assim mantê-lo a serviço ativo do Exército.

Texto modificado: “o limite de permanência na ativa e consequen-
te transferência para a reserva remunerada de qualquer oficial ge-
neral das Forças Armadas poderá ser adiada quando, a critério 
do presidente da República, forem necessários os seus serviços”.

A bancada da oposição se manifestou, suscitando outra questão de ordem antes de 
ser discutido o projeto sobre os motivos de sua aprovação ao Estado Maior das Forças Ar-
madas, mas ao final, manteve o alterado.

1.2. O suposto dispositivo alterado em 1988 sob a presidência de Ulisses 
Guimarães 

Segundo Benayon, a alteração aconteceu no 27 de agosto de 1988, sob o pretexto de 
se realizar uma fusão de emendas; clandestinamente, o dispositivo “a serviço da dívida”, foi 
publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, em 28 de agosto de 1988.

O Requerimento de fusão de emendas, folha 2 e 3, votação n° 914, foi publicada no 
dia 28 de agosto de 1988, registra somente duas rubricas, de Nelson Jobim e Gastoni Righi, 
ou seja, não houve assinatura do requerimento de fusão de emendas em plenário, tampouco 
apresentação e leitura e dessa forma jamais deveria ser levada ao segundo turno. 

Trata-se do artigo 166, § 3º, II, alínea “b”, que recebe um status aos gastos contratuais 
para pagamento do serviço da dívida, constitucionalmente vedada a deliberação parlamen-
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tar, valendo-se apenas o estabelecido pelo poder executivo para pagamento do principal e 
os juros aos credores. 

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às dire-
trizes orçamentárias ao orçamento anual e aos créditos adicionais 
serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na for-
ma do regime comum. 
(...) 
§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos 
projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso: 
(...) 
II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os pro-
venientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: 
(...) 
b) serviço da dívida 

Segundo os autores, esse dispositivo foi incluído ilegalmente no texto Constitucional 
e não passou pela apreciação do Processo da Assembleia Nacional Constituinte. Com esse 
dispositivo, o Poder Legislativo fica impedido de exercer o controle sob o montante destina-
do ao pagamento da dívida pública, recursos que deveriam ser destinados à concretização 
de direitos sociais.

1.3. O surgimento da Emenda nº 80 no Processo Constituinte contra a dívida 
externa 

A obra “Cidadão Constituinte – a saga das emendas populares”4 serviu como base 
teórica e fornece um entendimento aprofundado da emenda de nº 80 na Comissão de Sis-
tematização da Assembleia Nacional Constituinte, que defende

a suspensão imediata do pagamento da dívida, o principal, mais 
taxas e juros e a instalação de uma auditoria sob coordenação e 
direção do Congresso Nacional, para que se saiba o montante real 
da dívida.

Movimento Social é uma expressão que designa a ação coletiva ou organizações vol-
tadas para a defesa de direitos humanos, assim como podem visar transformações de ordem 
pública e econômica em diferentes contextos históricos e sociais. Dessa forma, é fundamen-
tal a participação dos Movimentos Sociais na política, para o fortalecimento da democracia, 
contribuindo na construção de um Brasil mais justo e igual.

4  MICHILLES, Carlos. Cidadão constituinte: a saga das emendas populares. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1989.
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O primeiro registro formal de um movimento aconteceu em 1971, através da Carta 
de Recife. E assim, no Processo Constituinte de 1987 e 1988 ilustra formas de organização 
popular contra a Emenda de nº 80- Dívida Externa, consolidada por 43.970 assinaturas, 
tendo à frente entidades responsáveis como a Confederação Nacional das Associações de 
Moradores (CONAM), Brasília – DF; União Nacional dos Estudantes (UNE), São Paulo – 
SP; União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), São Paulo – SP, apoiada por 22 
entidades e defendida por Inácio Arruda. 

A Emenda nº 80 é recebido pelo artigo nº 26 da ADCT, mas imperceptível ao artigo 
166, § 3º, II, alínea “b.

1.3. Art. 26. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 59. Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental - iniciativa da OAB 

A Constituição de 1988 prevê em seu artigo 26 do Ato das Disposições Constitu-
cionais, que no prazo de um ano, a contar da promulgação da Constituição, o Congresso 
Nacional promoverá, através de Comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos 
geradores do endividamento externo brasileiro. A Comissão terá a força legal de Comissão 
parlamentar de inquérito para os fins de requisição e convocação, e atuará com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União. Apurada a irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao 
Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério 
Público Federal, que fornecerá, no prazo de sessenta dias, a ação cabível. 

Até hoje, tal auditoria não foi realizada, sendo que a Comissão instalada em 1989 
para fazer cumprir este dispositivo sequer teve seu Relatório Final votado pelo Congresso 
Nacional, o que caracteriza violação à Constituição. 

Para Jose Nery, a auditoria da dívida deve abranger o endividamento interno, pois 
este tem sido feito de modo a obter os recursos para o pagamento da dívida externa. O 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil impetrou junto ao Supremo Tribunal 
Federal a ADPF nº 59, que pleiteia ao Congresso Nacional: 

promova e ultime, através de comissão mista, exame analítica e 
pericial integral, sob todos os aspectos, de todos os atos e fatos 
geradores do endividamento externo brasileiro, cumprindo-se 
integralmente as prescrições do Art. 26 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, que 
se vincula com preceitos fundamentais, tais como a soberania e 
a dignidade da pessoa humana (art. 1º, I da CF), a erradicação, 
no sentido de adequado trato da coisa pública pelos agentes do 
Estado.

Segundo a OAB, a sociedade tem pago a onerosa conta do endividamento público e 
dessa forma merece o respeito à verdade, que somente poderá ser trazida à tona por meio 
da auditoria da dívida interna e externa. 
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2. O endividamento público brasileiro 

Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, por Maria Lucia Fattorelli, durante a década 
de 1980, três comissões parlamentares identificaram sérias ilegalidades no endividamento 
público brasileiro: Comissão Parlamentar de Inquérito de 1983 na Câmara dos Deputados; 
Comissão Especial do Senado para a Dívida Externa de 1987; Comissão Mista de 1989 des-
tinada a cumprir o Art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mas cujo 
Relatório Final não chegou a ser votado. Em 2008 foi criada na Câmara dos Deputados a 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Dívida Pública, proposta pelo Deputado Ivan 
Valente, concluindo através do Relatório Final que o endividamento atual decorre de altas 
taxas de juros praticadas. 

Segundo Fattorelli, os trabalhos da CPI da Dívida “identificaram diversos e graves 
indícios de ilicitudes no processo de endividamento desde 1970, acarretando danos às fi-
nanças do país e desrespeito aos direitos humanos e sociais”. 

O senador Antonio Carlos Valadares protocolou o Projeto de Lei do Senado nº 444, 
de 2008, altera a Lei de Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabili-
dade Fiscal, que proibe o contingenciamento orçamentário na área social em benefício do 
pagamento de juros e serviço da dívida, “considerado um gasto improdutivo, pois não gera 
emprego e tampouco contribui para ampliar o rendimento dos trabalhadores”. 

Fernando Facury Scaff questiona que “é permitido ao Poder Executivo na condução 
da execução orçamentária, sustar o pagamento de algumas espécies de gastos programáti-
cos (contingenciar), mas não os que se referem ao “serviço da dívida”.

Conclusão 

O Brasil ocupa a 93º Índice de Desenvolvimento Humano – IDH registrado pela 
ONU. Isso se deve em grande parte à receita do Orçamento Federal Executivo voltada ao 
pagamento da dívida pública, que segundo Bastos & Martins é o custo nominal que engloba 
não apenas os juros, mas também indexação, comissões etc. 

Para Bastos & Martin, “na medida que liberasse a apresentação de emendas para que 
se aumentasse o serviço da dívida, o que se estaria admitindo é que a dívida poderia crescer 
sem limites e sem lastro, por emendas que pudessem ser apresentadas”. 

Esse montante sem lastro e sem limites deveria custear prioridades sociais básicas 
tais como saúde, educação, meio ambiente, segurança, saneamento, reforma agrária e ha-
bitação. 

Somente os movimentos sociais podem mudar essa realidade, reivindicando e trans-
formando essa realidade, já que não estão satisfeitos com as medidas adotados por seus 
governantes. Como disse Karl Marx “mudanças na sociedade ocorrem a partir da ebulição 
dos movimentos sociais contra o capital e o Estado.”



89

REFERÊNCIA

BENAYON, Adriano; REZENDE, Pedro Antônio Dourado de. Anatomia de uma fraude à 
Constituição. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 11, n. 1153, 28 
ago. 2006. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/8857. Acesso em: 29 mar. 2018.

BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons-
tituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 29 mar. 2018.

FREIRE, Flávio; MEDEIROS, Lydia. Matéria jornalística veiculada no jornal O Globo em 
10 out. 2003. Apud Revisão da Constituição. Goffredo da Silva Telles defende revisão 
da Constituição. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI2841,-
91041-Revisao+da+Constituicao. Acesso em: 29 mar. 2018

MICHILLES, Carlos. Cidadão constituinte: a saga das emendas populares. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1989



90

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFLITOS E TENSÕES PARA O 
DIREITO À DIGNIDADE.

Luiz Cesar Suman

Introdução 

Nas últimas décadas, o movimento pelos direitos das pessoas com deficiência tem 
apresentado importantes avanços no tocante ao reconhecimento dos direitos humanos e 
liberdades das pessoas com deficiência. Tais mudanças vem provocando modificações, que 
deixam a característica médica da deficiência, para um modelo pautado no aspecto social, 
vindo a influenciar diversas constituições em todo o mundo, dentre as quais primeiramente 
se destaca os Estados Unidos da América, a partir da década de 1980. (RAUB et al., 2009). 

Desse modo, a deficiência passou a ser vista como uma condição que exige mu-
danças para que as pessoas com necessidades especiais possam participar plenamente da 
sociedade, tendo seus direitos de cidadãos respeitados. 

Em 2006, a comunidade global reconheceu formalmente a importância de se pro-
mover os direitos humanos das pessoas com deficiência, através da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Este acordo ocorreu em março de 2007, tornando-se um marco, que inspirou muitas 
constituições, de modo que, em janeiro de 2015, 151 países já haviam ratificado a Conven-
ção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – um dos tratados de 
direitos humanos mais rapidamente internalizados pela 

Uma proporção substancial da população mundial é afetada por alguma forma de 
deficiência. Essa prevalência é deverá aumentar devido a aumentos globais na expectativa 
de vida e avanços em tratamentos médicos. 

Enquanto tratados anteriores, como o Pacto Internacional sobre o Direito Civil e 
Direitos Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Direitos 
Culturais, direitos universais estabelecidos que abrangem todas as pessoas, pessoas com 
deficiência, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
é a primeira organização humana unida por um tratado de direitos para abordar especifica-
mente e de forma abrangente os direitos iguais das pessoas com deficiências. 

Em todo o mundo indivíduos com deficiências ainda enfrentam uma série de bar-
reiras ao exercício de seus direitos fundamentais, enquanto fatores sociais e culturais con-
tribuem para estas barreiras, direitos legais inadequados muitas vezes formam a base da 
desigualdade.
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Deficiência e Inclusão 

A Constituição Brasileira de 1988 contempla em seu Título VIII, Da Ordem Social, 
Capítulo 11, Da Seguridade Social, Seção IV, Da Assistência Social, o Artigo 203, que, inde-
pendente de contribuição à seguridade social, a assistência social será prestada a quem dela 
necessitar. Dentre seus objetivos, inclui no Inciso IV “a habilitação e reabilitação das pes-
soas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária”; Inciso 
V, “a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso que comprovarem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei” (MAZZOTTA, 2005, p.76). 

No Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, o Artigo 205 expressa que 
“a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”; Artigo 208. 

No Título VIII, Da Ordem Social, Capítulo VII, Da Família, da criança, do Ado-
lescente e do Idoso, Artigo 227, a educação figura como um dos direitos da criança e do 
adolescente, que deve ser assegurado pela família, sociedade e Estado com absoluta prio-
ridade. No Parágrafo 1° desse artigo está definido que o Estado, admitida a participação 
de entidades não-governamentais, promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança e do adolescente, segundo determinados princípios. Dentre eles, o de que serão 
criados programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de de-
ficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração do adolescente portador de 
deficiência mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso 
aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos 
(MAZZOTTA, 2005, p.77-78). 

A efetivação da inclusão requer a união de poderes públicos, privados, entes políti-
cos e sociedade com a finalidade de promover o surgimento de uma nova consciência, que 
valorize o ser humano acima de outros interesses. 

Assim sendo, é preciso unir esforços para que as ações sejam concretizadas visando 
assegurar a justiça e a igualdade de oportunidades para todos, independentemente de raça, 
credo, cor, idade, deficiência física, mental ou necessidade especial. 

Por mais comprometidos que estejam a sociedade e o governo com a inclusão, são 
as relações cotidianas em sala de aula que oferecem ou não a possibilidade de experiências 
de aprendizagem. As interações entre os membros da comunidade, especialmente a escolar, 
promovem a inclusão e podem, se for a sua intenção, prevenir a exclusão, sendo esse o cerne 
da qualidade de viver e aprender. 

Internacionalização dos Direitos Humanos 

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi o primeiro 
instrumento vinculativo na longa luta de indivíduos com deficiências em todo o mundo 
para garantir proteção e promoção dos seus direitos humanos. 
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De várias tentativas empreendidas pela ONU e por instituições da sociedade civil 
ocorreu na década de 1980 para angariar aceitação da comunidade internacional de uma 
convenção de direitos humanos voltada especificamente para essa população. 

No mundo atual, a internacionalização dos Direitos Humanos tornou-se fundamen-
tal, mas ainda envolve grandes desafios, especialmente quanto à sua adequação ao direito 
dos diferentes Estados, desencadeando tensões na elaboração dos documentos interna-
cionais. 

Os direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana são os pilares da Cons-
tituição brasileira, muitas vezes inspirada em documentos internacionais de direitos hu-
manos, acarretando, algumas vezes, tensões na jurisdição internacional (FERRAZ, 2014). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal documento de referên-
cia ao exercício da cidadania, sendo criada em 1948, pela Organização das Nações Unidas e 
reconhece que todas as pessoas têm direitos de defesa perante 

aos tribunais nacionais competentes, através dos remédios contra atos de violação 
aos direitos fundamentais e à dignidade humana. 

A essência da Constituição Federal de 1988 é justamente a proteção ao princípio da 
dignidade humana, baseado no reconhecimento dos direitos humanos. 

Os direitos fundamentais abrangem diversas peculiaridades, vulnerabilidades e con-
dições humanas, dentre as quais se encontra o direito constitucional de proteção às pessoas 
com deficiências, com a internalização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Organização das Nações Unidas, em 2008. 

A partir desse reconhecimento, destacou-se a importância do tema na legislação 
brasileira, promovendo a proteção dos direitos humanos às pessoas em maior vulnerabi-
lidade social. 

A internacionalização da Convenção no Brasil demonstra o amadurecimento da so-
ciedade em relação aos Direitos Humanos, favorecendo a igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, o que representa um avanço dos direitos humanos. 

O Brasil é um país com a maior população de pessoas com deficiência da América 
Latina. Apesar disso, ainda enfrenta grandes desafios no aspecto jurídico, na acessibilidade 
e oportunidades de trabalho e renda. 

A questão da deficiência no Brasil evoluiu no âmbito médico para o aspecto social, 
pois ainda é considerada como empecilho para a efetiva inclusão no ambiente físico e social. 

Como ocorre na maioria dos países latino-americanos, no Brasil, as pessoas com de-
ficiência convivem com situações de desigualdade e discriminação, tanto em seu cotidiano 
quanto em relação às leis, que ainda são lacunosas ou omissas. 

Torna-se necessário o aprimoramento da legislação vigente, para que seja realmente 
proporcionado o ideal de igualdade no acesso a oportunidades ou outras medidas compen-
satórias quanto às necessidades comuns da vida das pessoas com necessidades especiais 
(transporte, acesso a prédios públicos e privados), educação sem preconceitos ou discrimi-
nação que desqualifiquem essas pessoas. 

A Lei n. 7.853 de 24.10.1989 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de defi-
ciência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
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Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, dá outras 
providências, tendo sido regulamentada pelo Decreto n. 3.298, de 20.12.1999, que consoli-
da as normas de proteção ao deficiente. 

As pessoas com deficiência têm sido objeto de várias políticas sob a responsabilidade 
de diferentes setores do atual governo, o que aponta para a alta prioridade que o governo 
atribui a esse assunto. 

Quanto à educação, os principais esforços são a campanha institucional que visa in-
tegrar o aluno com deficiência no sistema escolar regular, em apoio ao artigo 208.III da 
Constituição, formação de professores e informação sobre deficiência nos programas de 
formação de professores. 

As atividades em saúde são de responsabilidade de um setor específico do Ministério 
da Saúde, o escritório de coordenação para o atendimento de grupos especiais (CAGES). 

Na política brasileira, os direitos humanos em geral (e a deficiência direitos em par-
ticular) representam valores e estratégias relativamente novos. Um dos principais objetivos 
do recente desenvolvimento humano de direitos humanos, promulgada em 2009, tem sido 
o fortalecimento da democracia. Esta aspiração assume uma relação positiva entre promo-
ção da democracia e dos direitos humanos. No entanto, não esclarece o papel dos direitos 
humanos no fortalecimento da democracia no Brasil. O problema é que estruturas opres-
sivas e atitudes e normas públicas persistem, de modo que a implementação formal dos 
direitos humanos ainda tem um impacto limitado para realizar uma democracia brasileira 
mais eficaz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pessoa com deficiência intelectual e necessidades especiais também aprende e 
consegue se relacionar com outras pessoas, porém de uma forma diferente, sendo o princi-
pal desafio da família e da sociedade encontrar formas de atender às necessidades da mes-
ma, de maneira a promover condições favoráveis para isso. 

Diante disso, a sociedade tem sido impulsionada a mudar, uma vez que os modelos 
tradicionais, a discriminação e o preconceito impedem as pessoas com deficiência intelec-
tual ou necessidades especiais, a participar da sociedade. 

Há um grande descompasso entre o que a sociedade oferece e o que essas pessoas ne-
cessitam, uma vez que cada um é um sujeito com necessidades distintas, assim como ocorre 
no caso da deficiência intelectual, que também requer maneiras diferenciadas de interagir. 

Considerando-se os avanços da medicina e das tecnologias atuais, observa-se que, 
cada vez mais, as pessoas com necessidades especiais podem utilizar tais recursos para me-
lhor participar da sociedade, desde que os mesmos estejam acessíveis para todos. 
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MULHERES REFUGIADAS NO BRASIL SOB A PERSPECTIVA  
DE GÊNERO

Cristiane Rebello Limas

Ao iniciar este artigo, é preciso delimitar aos leitores quais os parâmetros e recortes 
aplicados na pesquisa. Desta forma, faz-se necessário esclarecer que serão estudadas bi-
bliografia e legislação regulamentar sobre a temática ‘Mulheres Refugiadas no Brasil sob a 
Perspectiva de Gênero’, além de consulta a sites oficiais e na mídia informativa.

Nessa perspectiva, a pesquisa realizada para o presente trabalho caracteriza-se de 
forma qualitativa, pois nos traz aspectos que não podem ser mensuráveis quando expostos 
no rigor matemático da estatística, ou seja, trata-se de análise de elementos que estão inse-
ridos na realidade e nos sujeitos da pesquisa, os quais são elementos indissociáveis (MO-
REIRA; CALLEFE, 2008).

Este artigo insere-se numa abordagem dialética, considerando diferentes opiniões e 
a opinião pessoal do pesquisador, e os dados levantados foram analisados qualitativamente.

O trabalho será iniciado com a transcrição de declarações em entrevistas de refu-
giadas, as quais foram símbolo de luta por direitos ou que sofreram fortes violações de seus 
direitos fundamentais, dando voz a essas mulheres, sem se ater à história individualizada 
de cada uma, citando as frases como exemplo e método para facilitar a leitura, tornando-a 
mais agradável ao leitor, conforme segue:

“Minha mãe pedia para eu cobrir o rosto, porque os meninos estavam me olhando. 
E eu falava: ‘mas eu também estou olhando para eles mãe!’”, respondeu Malala Yousafzai em 
entrevista à apresentadora Christiane Amanpour, da rede CNN. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=aKIQ_AyLi30>. Acesso em: 24 mar. 2018.

“Kidel Casanova amamentou seu bebê sob a mira de uma arma. Essas foram as boas 
vindas que recebeu ao chegar no Brasil, dadas por um policial em busca de traficantes na 
mata.” Disponível em: <https://www.metropoles.com/materias-especiais/a-saga-dasmu-
lheres-venezuelanas-refugiadas-no-brasil>. Acesso em: 1 abr. 2018.

“Maria cruzou a barreira da miséria com as próprias pernas. Pegou carona da Ve-
nezuela até a fronteira com Roraima. Entrou andando no Brasil. Um ano depois, já não 
podia se mover. Ao se prostituir, foi atacada a facadas por um homem. Perdeu parte dos 
movimentos.” Disponível em: https://www.metropoles.com/materias-especiais/a-saga-das-
mulheres-venezuelanas-refugiadas-no-brasil. Acesso em: 1 abr. 2018.

As haitianas, por exemplo, durante o processo migratório a partir de 2010, foram 
mantidas em cárcere privado até que seus parentes mandassem dinheiro cobrado pela qua-
drilha de coiotes que prometiam facilitar o processo migratório, havendo também relatos 
de estupro de mulheres durante o trajeto. Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/noti-
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cias/geral,rede-de-coiotes-ja-faturou-us-60-mi-com-haitianosdiz-relatorio,1692709. Aces-
so em: 25 mar. 2018.

Será mencionado que a vivência das mulheres refugiadas indica um quadro de cons-
trangimento e sofrimento ainda maior que o dos homens na mesma condição de refúgio, 
pois sofrem violência de todos os aspectos, pelo simples fato de serem mulheres.

Será destacado que o Brasil, não obstante ser reconhecido no âmbito internacional 
como ‘o país do acolhimento de refugiados’, ainda não desenvolveu uma política específica 
para mulheres refugiadas que demandam ações internas em todas as esferas de governo 
(União, Estados e Municípios), além da sociedade civil organizada. Ao revés, faltam ações 
humanitárias que impliquem soluções temporárias ou permanentes às refugiadas, além de 
políticas públicas para acesso ao trabalho, educação, moradia e condições mínimas de se-
gurança.

Nesse compasso, pretende-se analisar a situação jurídica de mulheres e meninas re-
fugiadas no Brasil sob a perspectiva de gênero se comparado à perspectiva masculina do 
acolhimento, com base em projetos de integração, especialmente o projeto “Vidas Refugia-
das” (Disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/o-projeto/. Acesso em: 24 mar. 2018.

A partir dessa perspectiva, pretende-se oferecer um breve estudo de caso acerca da 
maneira como o Brasil (compreendido como o país do acolhimento) responde à chegada 
dessas imigrantes, adotando-se o período pesquisado os últimos 5 (cinco) anos.

Para tanto, metodologicamente, serão utilizados dados estatísticos fornecidos por 
órgãos do governo brasileiro (CONARE, CNIg, Itamaraty, etc), de organizações interna-
cionais (ACNUR, OIM) e da sociedade civil (ONGs brasileiras e internacionais), além de 
pesquisas na CASP (Cáritas Arquidiocesana de São Paulo), e em declarações veiculadas nos 
canais próprios a esses atores e na mídia acerca do assunto.

Será analisada a existência de proteção das refugiadas sob a perspectiva de gênero e 
se há ações afirmativas para proteção dessas mulheres que se encontram em maior grau de 
vulnerabilidade e, de forma resumida, apontadas suas condições de moradia e como tem se 
dado sua sobrevivência, tudo mediante pesquisa em sites oficiais e notícias da mídia com 
informações jornalísticas de credibilidade.

Nesse ínterim o problema trazido à baila é: O gênero é motivo determinante para 
o refúgio de mulheres no Brasil? e qual tem sido o tratamento jurídico dado a essas re-
fugiadas?

Para responder à pergunta proposta, foi formulada a seguinte hipótese: o gênero é 
agente determinante para o refúgio de mulheres e meninas que vivem em situação de crise 
em seu país de origem e buscam melhores condições de vida no Brasil.

Por conseguinte, pretende-se destacar que essa hipótese possui duas variáveis, quais 
sejam: o tratamento dado às mulheres refugiadas e diante de suas condições de vulnerabi-
lidade, sobretudo diante da situação de refugiadas e despidas de sua identidade cultural, 
possuem algum tratamento próprio no ordenamento jurídico nacional para o processo de 
enfrentamento da violência de gênero.

E para responder essas perguntas, analisar-se-á a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres (1994), conhecida como “Con-
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venção de Belém do Pará”, como instrumento que trata de forma específica sobre a violência 
contra as mulheres. Nessa perspectiva, será verificada a necessidade de se considerar as 
diferentes vulnerabilidades das mulheres à violência, conforme disposto no 9º artigo da 
referida Convenção. Serão estudadas as estatísticas fornecidas por órgãos do governo bra-
sileiro (CONARE, CNIg, Itamaraty, etc), de organizações internacionais (ACNUR, OIM) e 
da sociedade civil (ONGs brasileiras e internacionais), além de pesquisas na CASP (Cáritas 
Arquidiocesana de São Paulo), e em declarações veiculadas nos canais próprios a esses ato-
res e na mídia acerca do assunto.

No caso brasileiro, serão estudadas as recomendações do ACNUR acerca do tra-
tamento dado às mulheres e meninas refugiadas, em especial daquelas que foram alvo de 
violências por parte dos homens dos países de onde fugiram em busca de refúgio. Podendo 
haver, durante o trabalho, outras fontes de pesquisa.

Será analisado se o Brasil tem se mostrado sensível quanto à vulnerabilidade e às 
necessidades das mulheres aceitas como refugiadas e se elas continuam vivenciando no 
território do país de acolhida as mesmas violências historicamente experimentadas.
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A PEDOFILIA NA ERA DIGITAL

JULIANA CRISTINA MARCHETI

INTRODUÇÃO

A finalidade do presente trabalho é realizar um estudo acerca dos avanços tecnológi-
cos que contribuíram para desatualizar a legislação brasileira no que diz respeito aos crimes 
sexuais com crianças e adolescentes e a pornografia infantil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A origem da palavra pedofilia pode ser interpretada como atração sexual por crian-
ças, tendo em vista a combinação das palavras gregas paidos, que significa criança, e philia, 
amizade ou amor. Pedofilia é uma forma doentia de satisfação sexual e trata-se de uma per-
versão, um desvio sexual, que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por 
crianças. Ao converterem suas fantasias sexuais em realidade, os pedófilos transformam-se 
em agressores sexuais.

Condutas típicas praticadas por pedófilos 

Embora não sendo a pedofilia tipificada como crime, aqueles diagnosticados pedó-
filos, que praticam determinadas condutas para satisfazer seus desejos sexuais, cometem 
crimes previstos no Código Penal e/ou no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Constituição Federal já traz em seu escopo, especificamente em seu artigo 227, a 
preocupação com a proteção à vida da criança e do adolescente e o dever do Estado e da 
família de assegurar que estarão a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e opressão. 

A Constituição estabeleceu primordialmente os direitos relativos à criança e ao ado-
lescente, com previsão expressa no parágrafo 4°, do art. 227, de que “a lei punirá severamen-
te o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. No entanto, no 
que concerne às sanções e punições cabíveis para aqueles que transgredirem essas normas, 
a Carta Magna transfere o encargo às legislações mais específicas. 

Os crimes contra a dignidade sexual e os crimes contra os vulneráveis, descritos no 
Código Penal, estão dispostos nos artigos:
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Art. 217-A do CP – estupro de vulnerável; 
Art. 218 do CP – mediação de menor de 14 anos para satisfazer a 
lascívia de outrem; 
Art. 218-A do CP – satisfação da lascívia mediante a presença de 
menor de 14 anos; 
218-B do CP – favorecimento da prostituição ou outra forma de 
exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. 

O ECA também trata de crimes envolvendo a pedofilia:

Art. 240 do ECA – utilização de criança ou adolescente em cena 
pornográfica ou de sexo explícito; 
Art. 241 do ECA – comércio de material pedófilo; 
Art. 241-A do ECA – difusão de pedofilia; 
Art. 241-B do ECA – posse de material pornográfico; 
Art. 241-C do ECA – simulacro de pedofilia; 
Art. 241-D do ECA – aliciamento de menores. 
O art. 241-E do ECA trata-se de norma explicativa dos crimes 
previstos no art. 240, art. 241, art. 241-A a art. 241-D do ECA. 

Crimes virtuais e a Pedofilia na Internet 

A sociedade atual evolui com rapidez devido ao seu avanço tecnológico. A internet 
trouxe muitos benefícios para o mundo, mas juntamente a quantidade de informações fa-
cilmente recebidas através da internet, deverá ser ponderada. 

Atualmente até mesmo as crianças de tenra idade tem fácil acesso as redes sociais 
e muitas vezes não são monitoradas por seus pais, podendo a qualquer tempo se deparar 
com pedófilos na tentativa de atrai-las para fornecimento de fotos, vídeos, e até mesmo 
encontros. 

A Lei n° 11.829/08 trouxe alterações de suma importância, uma vez que passou a 
tipificar várias condutas e a preencher determinadas lacunas que eram encontradas por 
delinquentes para ficarem impunes.

No que se refere aos crimes relacionados à pedofilia, a internet transformou o merca-
do da pornografia infantil, aumentando seu público e, consequentemente, transformando 
também o seu significado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Resta claro e insofismável que a Internet envolve inúmeros recursos que propiciam 
a divulgação de imagens e vídeo contendo cenas de sexo explícito e pornografia infantil, o 
que atinge uma multidão em poucos minutos através de compartilhamentos e divulgações. 
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Desse modo, percebe-se que o Direito é muito lento para construir um conjunto de 
normas que possam atender a sociedade em decorrência dos avanços tecnológicos.
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POLÍTICAS PÚBLICAS COMO MÉTODO DE EFETIVAÇÃO DE 
DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA:UMA ANÁLISE DO 

PROGRAMA TRABALHO NOVO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO.

Vinícius Barboza
João Luiz Barboza

INTRODUÇÃO

A elaboração do referenciado artigo assume como questão central a análise do Pro-
grama Trabalho Novo implementado pela Prefeitura de São Paulo como um método de 
efetivação de direitos das pessoas em situação de rua.

Para o desenvolvimento da análise sugerida trataremos da definição de políticas pú-
blicas, da efetivação dos direitos das pessoas em situação de rua, da conceituação de parce-
rias sociais e a forma pela qual a conjugação de interesses do Poder Público e da iniciativa 
privada possibilitou o desenvolvimento de tal programa. Serão analisados ainda os dados 
relativos ao programa.

Objetivando fornecer amparo teórico para a questão será desenvolvido referencial 
teórico à luz da legislação vigente e da doutrina.

Por conseguinte, buscaremos elucidar critérios que fomentem discussões e ideias a 
respeito de mecanismos que sejam capazes de promover melhorias na efetivação dos direi-
tos das minorias, com foco nas pessoas em situação de rua de forma harmônica e condizen-
te aos preceitos constitucionais.

OBJETIVOS

O trabalho objetiva analisar o tema já elencado com o objetivo de estabelecer uma 
reflexão sobre o Programa Trabalho Novo da Prefeitura de São Paulo e a forma pela qual a 
sua atuação viabilizou a efetivação de direitos das pessoas em situação de rua com a adoção 
de uma política pública diferencial e efetiva. Tais reflexões colaborarão para alcançar o obje-
tivo final do trabalho que é fomentar discussões a respeito da importância da conjugação da 
atuação das empresas privadas com o poder público objetivando a evolução da sociedade.
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METODOLOGIA

A metodologia adotada para a confecção do trabalho tem por base um estudo dou-
trinário-legal das políticas públicas e de um estudo do caso do Programa Trabalho Novo da 
Prefeitura de São Paulo, além da análise da temática das parcerias sociais.

Para o alcance de tal objetivo os autores se valerão de pesquisa elaborada com base 
em bibliografia nacional e estrangeira, bem como dos dados coletados em pesquisas realiza-
das junto à Rede Cidadã, entidade que encabeçou a implementação do programa.

CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento do presente trabalho pode-se perceber que a integração e 
comunhão de interesses na promoção da melhoria das condições de vida das pessoas em 
situação de rua ofereceu resultados satisfatórios e razoáveis na efetivação dos direitos das 
pessoas, oferecendo uma recolocação no mercado de trabalho e uma possibilidade de reiní-
cio social e político aos tutelados pelo programa.

Notamos que, mesmo com as dificuldades apresentadas, muitas empresas se ofe-
receram a participar voluntariamente da causa fomentada e a colaborar abrindo as suas 
organizações para receber e profissionalizar tais empregados.

Pela análise dos dados apresentados no artigo concluímos que a iniciativa privada, 
quando acionada e demandada, pode ser um excelente meio de persecução dos objetivos 
sociais, da integração social e, ainda, da promoção e efetivação de direitos para toda a co-
letividade.
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A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA COMO TÉCNICA 
FUNDAMENTAL PARA A ADEQUADA INTERPRETAÇÃO, 

INTEGRAÇÃO E APLICAÇÃO DOS DIREITOS DAS MINORIAS E 
GRUPOS VULNERÁVEIS.

Max Alexandre Leal Costa

RESUMO

No campo dos Direitos Humanos, a hermenêutica revela-se mecanismo utilizado 
de forma singular (haja vista a peculiaridade interpretativa e os sujeitos de direito) para 
a correta entrega da tutela ao jurisdicionado. No que tange aos Direitos das Minorias e 
Grupos Vulneráveis, ante as especificidades que se apresentam nesses grupos, necessária 
se faz a compreensão terminológica dos termos, e qual o melhor manejo da interpretação 
das normas, para aplicação aos casos concretos. Comumente utilizados como sinônimos, 
Minorias e Grupos Vulneráveis são institutos diversos entre si, cujas terminologias devem 
ser compreendidas para uma aplicação adequada dos direitos e garantias fundamentais, de 
modo a promover a devida entrega da prestação jurisdicional. Sem que se entenda as dife-
renças e necessidades de cada grupo, não é possível entregar a tutela esperada e, no sentido 
oposto à visão tradicional da hermenêutica, a hermenêutica filosófica se revela como técni-
ca essencial para a compreensão da temática que envolve Minorias e Grupos Vulneráveis, 
ante sua pluralidade sociocultural.

INTRODUÇÃO

Constata-se que a Constituição Federal possui em sua estrutura basilar o princípio da 
igualdade, em seu artigo 5°, caput, onde estabelece que “todos são iguais perante a lei” e no 
mesmo artigo, inciso I, prevê que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição”. Ora, se todos são iguais perante a lei, em direitos e deveres, 
qual a necessidade de se diferenciar e destacar determinado grupo de um corpo social, uma 
vez que a própria Carta Magna veda qualquer distinção entre os sujeitos de direito?

Vivemos em uma sociedade pluralista, onde variados aspectos culturais são obser-
vados em um mesmo grupo social, fato este que discrimina indivíduos que possuem ele-
mentos de identidade cultural e não cultural do grupo predominante. Dessa forma, vale a 
premissa de que todos são iguais na medida de suas desigualdades. Assim, esse tratamento 
desigual deve encontrar seu fundamento de validade na Constituição Federal, devidamen-
te justificado, normalmente em benefício dos menos favorecidos, como, por exemplo, a 
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concessão de direitos e vantagens para os idosos, crianças, portadores de deficiências, etc. 
O princípio da igualdade é pressuposto, refletindo a preocupação do legislador com o trata-
mento igual para todos e prevendo punição para as discriminações atentatórias aos direitos 
e liberdades fundamentais.

É nesse contexto que se mostra relevante o estudo da distinção desses grupos, a cor-
reta interpretação da terminologia que caracteriza tais grupos, onde seus indivíduos, igua-
litários entre si, formam as massas minoritária e vulnerável, que são distintas entre si, não 
sendo o entendimento adequado tratar essas massas, esses grupos, como sinônimos.

Minorias são grupos de pessoas participantes do estado democrático de direito que 
constituem minoria numérica e em posição desprivilegiada no Estado, enquanto os grupos 
vulneráveis, devido a suas características, se constituem de pessoas que podem fazer parte 
de uma minoria, mas dentro dessa minoria têm uma característica que as difere das demais 
e as torna parte de outro grupo. Inobstante, Minorias e Grupos Vulneráveis se destacam e 
recebem especial atenção, e para que se alcance a igualdade social, há de se reconhecer e 
atender a necessidade de proteção daqueles que, de certa forma, sofrem opressões, sendo 
excluídos, ou seja, não são inseridos ou reconhecidos, seja em sua identidade, seja em seu 
direito, na sociedade em que vivem, por serem portadores de elementos atípicos ou não 
predominante daquele determinado meio social. Por essa razão, ante a pluralidade social e 
especificidade se cada ser, aquele que aplica o direito deve ampliar a noção hermenêutica 
para além dos textos escritos e aplicá-la também à realidade e indivíduos que nos cercam.

O universo da interpretação deve considerar os diferentes pressupostos de com-
preensão de mundo, relacionados à nossa própria existência, bem como à época histórica 
em que nos encontramos, e já que tais pressupostos têm inevitáveis consequências práticas, 
há que reconhecer que vivemos em um contexto pautado por uma pluralidade de significa-
ções possíveis. A hermenêutica ingressa no amplo espectro dessas diferentes possibilidades 
de leitura do mundo: leituras dos fenômenos, leituras das ações humanas, leituras dos tex-
tos escritos.

Nesse sentido, justifica-se a importância da hermenêutica filosófica como caminho 
essencial para a compreensão da temática que envolve Minorias e Grupos Vulneráveis. Isso 
porque, no sentido oposto à visão tradicional da hermenêutica, torna-se cada vez mais ne-
cessária uma nova abordagem capaz de fundar a interpretação jurídica em novas bases e 
possibilitar a construção de uma nova estrutura conceitual, que trate de forma adequada, 
no mesmo grau de paridade e, de certa forma, justa, os problemas gerais da compreensão 
aplicada à exegese jurídica, possibilitando abertura para os diálogos envolvendo os anseios 
das Minorias e Grupos Vulneráveis, uma vez que esses grupos não alcançam voz na mesma 
proporção que o grupo predominante. Veja-se que voz o grupo tem, mas o alcance está 
ainda aquém daquele atingido pelo grupo predominante.

Merece destaque a lição de Arruda Júnior e Gonçalves, que lecionam:

a hermenêutica sugere formas alternativas, menos científicas e 
mais historicizadas, para as gerações vindouras apreenderem o 
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direito como um entre os diversos outros componentes do fenô-
meno normativo-comportamental mais geral.1

Desse modo, a hermenêutica filosófica mostra-se uma técnica essencial e inevitável 
para a interpretação, integração e aplicação dos Direitos das Minorias e Grupos Vulneráveis, 
pois o que, senão o manejo mais humano da hermenêutica, que possibilita realizar aceita-
ção, aproximação e reconhecimento do outro, visto o sujeito como um indivíduo relevante 
e um interlocutor privilegiado, oportunizando uma visão e aplicação horizontal, igualitária 
e menos engessada das normas jurídicas, na busca do enriquecimento e da valorização do 
papel do outro no mundo.

METODOLOGIA

A pesquisa a ser realizada no artigo proposto pode ser classificada quanto ao objetivo 
como explicativa, uma vez que tem como preocupação fundamental identificar os impactos 
da hermenêutica sobre os Direitos Humanos e de que forma aquela pode ser melhor apli-
cada ao instituto jurídico.

Quanto ao procedimento utilizado na coleta dos dados, a pesquisa classifica-se em 
bibliográfica, visto que se desenvolverá tentando explicar um problema a partir de teorias 
publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, meios eletrônicos, legisla-
ção, etc. No que se refere ao instrumento prático, a pesquisa utilizar-se-á de um plano de 
trabalho que contenha uma proposta de abordagem realista e exequível da temática, valo-
rizando: conceitos, palavras-chave, ideias principais, o problema da pesquisa, os objetivos 
e a hipótese.

Em relação a metodologia o trabalho faz a opção pelo método dedutivo. Esta opção 
se justifica porque o método escolhido permite que se parta de leis gerais e especiais para 
compreensão de questões pontuais.

Por fim, em relação ao caminho da metodologia jurídica, a presente pesquisa terá 
como base o pós-positivismo e hermenêutica, tendo em vista que a solução para o proble-
ma apresentado será buscada com base na lei, nos princípios e valores existentes no orde-
namento jurídico pátrio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito embora seja cediça a pluralidade cultural, encontram-se obstáculos para res-
peitar a gama dessas peculiaridades que envolvem esta sociedade mista, restando socorre-
rem-se de políticas pública, ações alternativas, afim de garantir os direitos e exercício destes 
às parcelas prejudicadas.

1  ARRUDA JUNIOR, Edmundo Lima de; GONÇALVES, Marcus Fabiano. Fundamentações ética e 
hermenêutica: alternativas para o direito. Florianópolis; CESUSC, 2002.
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E sendo precisamente o fato de os Direitos Humanos se apresentarem através de 
perspectivas diversas, diversidade esta relacionada tanto aos operadores do direito quanto 
aos que clamam pela a entrega da tutela, e o próprio caso concreto, é mister a tomada de 
consciência sobre o verdadeiro horizonte da hermenêutica a ser aplicada aos Direitos das 
Minorias e Grupos Vulneráveis, nos tempos atuais.
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IMPUTABILIDADE CIVIL E PENAL

Claudivan Silveira Dos Santos

INTRODUÇÃO

A antecipação da capacidade civil é instituto do Código Civil, onde o menor adquire 
capacidade para praticar atos pessoalmente, mediante autorização de seus responsáveis le-
gais, de um juiz, ou ainda por ocorrência de fato previsto em lei.

Tal instituto é fundamento legal para o cometimento de crimes financeiros, fato este, 
hoje, de origem lícita, porém criminosa e que poucas vezes trazido à baila.

METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa foi utilizado o método teórico bibliográfico.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com o código civil art. 5°, a menoridade cessa aos 18 anos completos, 
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Sendo obtida por 
emancipação, trata-se da aquisição da capacidade civil antes da idade legal.

Tal emancipação nada mais é que uma antecipação da capacidade civil plena, onde 
o menor adquire capacidade para praticar atos pessoalmente, mediante prévia autorização 
de seus responsáveis legais.

A emancipação poderá ser feita de maneira voluntária decorrente da concessão dos 
pais ou ainda judicial ou legal. Percebe-se aqui a real vontade e concordância dos pais em 
realizar o ato da emancipação do filho, isto é, não poderá haver discordância de vontade 
parental.

No caso derradeiro, se os pais não concordarem com a emancipação, o Juiz poderá 
autorizá-la caso o motivo da recusa não tenha justificativa. Esse ato é chamado de supri-
mento judicial.

Existe, no entanto, um requisito legal objetivo do futuro emancipado, ter no mínimo 
16 anos completos.

Todo procedimento é feito em cartório, através de uma escritura pública, não haven-
do necessidade de homologação judicial para tanto.
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Visto este menor emancipado, mesmo adquirindo a plena capacidade civil, não 
poderá aplicar-se a legislação específica que se tem como requisito a maioridade, como 
por exemplo: a obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e aplicação de leis 
na esfera do Direito Penal. Vale ressaltar que mesmo o jovem sendo emancipado, ou seja, 
considerado capaz de praticar os atos civis, ainda é menor em todas as hipóteses, portanto 
protegido pelos conceitos da Legais.

A partir da data da emancipação devidamente registrada no cartório de registro, não 
passa este a ser um adulto, mas sim passa de uma incapacidade relativa ou total, para uma 
situação de plena capacidade civil, podendo assim usufruir direito e de deveres.

Passando assim a participar das relações civis com segurança de seus atos jurídicos, 
dando eficácia incluindo-se a segurança aos negócios jurídicos realizados entre as partes e 
ainda terceiros envolvidos na relação, não existindo mais a necessidade da representação 
legal para que este menor possa firmar transações comerciais, de consumo, e demais atos 
que antes necessitava de autorização de seu representante.

De acordo com o Código Civil, o menor emancipado pode exercer a atividades co-
merciais, devido a sua plena capacidade civil. Entretanto, a Constituição Federal, o Código 
Penal, o Código de Processo Penal, não permitem que um menor, mesmo que emancipado, 
responda criminalmente por seus atos, uma vez que é inimputável.

No mundo empresarial, a segurança jurídica é imprescindível, seja para credores, 
clientes ou para os próprios empresários independentemente do porte de suas empresas. 
Isto porque, o sistema capitalista necessita estar sempre em harmonia e a legislação deve 
proporcionar tranquilidade à população e ao aplicador do direito.

Nesse contexto, há que se ressaltar que o Código Penal determina que o menor 
de 18 anos é inimputável legalmente: “Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são pe-
nalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. 
(BRASIL, CP, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificamos assim, após breve estudo bibliográfico da legislação pertinente à ma-
téria, que, de forma indireta, pode um emancipado ser utilizado para o cometimento de 
crimes de ordem empresarial financeira, sem ser alcançado pelas normas de proteção e 
sansões, relativamente a tais crimes.

Tal insegurança jurídica, decorre da correlação de normas específicas, onde a apli-
cação de conceitos legais mínimos, implicará em proteção legal para potenciais interesses 
criminosos, gerando assim, insegurança jurídica legal e exposição a riscos de minorias e 
grupos vulneráveis.
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VULNERABILIDADE DAS MULHERES BRASILEIRAS:
UMA ANÁLISE DO CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Ana Carolina Sanches
Patrícia Martins Braga

Bárbara Maria Lucchesi Ramacciotti

INTRODUÇÃO

A questão da vulnerabilidade da mulher latina e brasileira frente aos elevados índices 
de violência, preconceito e feminicídios ainda é um dos principais desafios das políticas 
públicas. O marco legislativo (Lei Maria da Penha), apesar de tardio, representa um signifi-
cativo avanço quando comparado a outras nações. Contudo, o aparato físico está longe do 
necessário, o que compromete a eficácia da norma.

Desse modo, esta pesquisa tem por foco discutir a respeito da vulnerabilidade da 
mulher brasileira e os consequentes desafios das políticas públicas. Trata-se de pesquisa 
bibliográfica baseada em material já publicado e dados estatísticos que ressaltam os alar-
mantes índices. 

Justifica-se não apenas pela importância do tema, mas também por se tratar de um 
problema global que afeta todas as classes sociais. O problema que se vislumbra, portanto, 
diz respeito à vulnerabilidade da mulher, considerando a própria desigualdade de gênero, 
a violência física, sexual e psicológica que inúmeras mulheres são vítimas e o feminicídio.

A definição de violência contra as mulheres foi desenvolvida pelas Nações Unidas 
na Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, cujo termo significa 
“qualquer ato de violência baseada em gênero que resulte em, ou possa resultar em, da-
nos físicos, sexuais, psicológicos ou em sofrimento para as mulheres” (ONU MULHERES, 
2017, online). 

OBJETIVO 

Discutir a respeito da vulnerabilidade da mulher brasileira e os consequentes de-
safios das políticas públicas, haja vista a desigualdade de gênero e os elevados índices de 
violência contra a mulher no mundo, na América Latina e no Brasil. 
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METODOLOGIA 

Conforme Gil (2010) a pesquisa “é um processo formal e sistemático de desenvolvi-
mento do método científico. O objetivo fundamental é descobrir respostas para problemas 
mediante o emprego de procedimentos científicos”. Para tanto, necessário o uso de método 
de pesquisa, porque permite uma abordagem mais ampla. Na sequencia, imprescindível 
valer-se de métodos de procedimentos, os quais seriam as etapas mais concretas de inves-
tigação, mais restrita e mais abstratas, possibilitando emprego de vários métodos, afirma 
Marconi e Lakatos (1991).

Gil (2010, p. 29) ressalta que a pesquisa bibliográfica “é elaborada com base em ma-
terial já publicado.” E que “tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material 
impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais científicos”. Em algum 
momento toda pesquisa acadêmica requer a realização de trabalho considerado pesquisa 
bibliográfica. Assim, a presente pesquisa é de caráter bibliográfico baseada em material já 
publicado ligado ao tema. Além disso, caracterizada pela utilização de dados estatísticos 
que ressaltam os alarmantes índices de violência contra a mulheres. Em síntese, serão utili-
zados dados quantitativos e qualitativos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em termos mundiais, estima-se que 35% das mulheres em todo o mundo, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), “já tenham sofrido qualquer violência físico 
e/ou sexual praticada por parceiro íntimo ou violência sexual por um não-parceiro em al-
gum momento de suas vidas” (apud COMPROMISSO E ATITUDE, 2016, online).

A Organização das Nações Unidas (ONU) “calcula que de todas as mulheres que 
foram vítimas de homicídio no mundo em 2012, quase metade foram mortas pelos parcei-
ros ou membros da família” (apud COMPROMISSO E ATITUDE, 2016, online). Em igual 
sentido: “o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) calcula que, no 
mundo todo, 50% das mulheres assassinadas são vítimas dos cônjuges ou de homens da 
família” (EL PAÍS, online, 2017).

Dado mais chocante foi obtido por meio de um estudo realizado em Nova Deli em 
2012, o qual destacou que “92% das mulheres indianas relataram haver sofrido algum tipo 
de violência sexual em espaços públicos ao longo da sua vida e 88% declararam ter sido alvo 
de algum tipo de assédio sexual verbal”, como, por exemplo, comentários indesejados de 
natureza sexual, assobios ou gestos obscenos.

Segundo a Unicef (apud El País, online, 2017), 14% das mulheres com menos de 15 
anos foram obrigadas a casar na África Ocidental e central e 42% entre 15 e 18 anos. Na 
África Oriental e Meridional 10% e 36% respectivamente. Os dados se assemelham na Ásia 
meridional; Oriente Médio e África do Norte; Ásia oriental e Pacífico; Europa Central e 
estados independentes e América Latina e Caribe com 5% (antes dos 15 anos) e 23% (entre 
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15 e 18 anos). Ou seja, “cerca de 24% das adolescentes e meninas (750 milhões) no mundo 
inteiro se casam antes dos 18 anos”.

De acordo pesquisa realizada entre 2011 e 2013 com 83 países, os resultados indicam 
de um lado os países com taxa zero de homicídios de mulheres como Tunísia, Kuwait, Ilhas 
Cayman, Granada, Bermudas e Anguilla. De outro, países com taxa baixa, como Reino Uni-
do (0,1‰); Dinamarca (0,2‰), Escócia (0,3‰), França (0,4‰), Alemanha (0,5‰), Portu-
gal (0,6‰), Noruega (0,7‰), Nova Zelândia (0,8‰) e Canadá (0,9‰). E, ainda, países com 
taxas elevadas, como El Salvador com taxa de 8,9‰, ocupando a 1ª posição; Colômbia com 
6,3‰, ocupando a 2ª posição; Guatemala com 6,2‰, ocupando a 3ª posição; Federação 
Russa com 5,3‰, ocupando a 4ª posição e o Brasil em 5 lugar, com taxa 4,8 homicídios de 
mulheres (por 100 mil) (WAISELFISZ, 2015, p. 28).

Note-se que os países que ocupam as piores colocações estão localizados na Amé-
rica Latina, dentre eles El Salvador (1ª posição); Colômbia, Guatemala e o Brasil. Dados 
extraídos da ONU Brasil (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, online, 2017) corroboram esse 
cenário: “na América Latina e no Caribe, o número de países com políticas nacionais de 
proteção às mulheres aumentou de 24 em 2013 (74% do total) para 31 em 2016 (94%)”. 
Todavia, “a região continua sendo a mais violenta do mundo para as mulheres (...)”.

De acordo com o Relatório intitulado “Do compromisso à ação: políticas para er-
radicar a violência contra as mulheres na América Latina e no Caribe” “o número de fe-
minicídios está aumentando, e dois em cada cinco são resultado da violência doméstica” 
(apud ONU BR, NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, online, 2017). Ademais, “cerca de 30% 
das mulheres foram vítimas de violência por parte de parceiros, e 10,7% sofreram violência 
sexual fora do casamento” (OMS apud ONU BR, NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, online, 
2017). Em que pese os notáveis avanços nos planos de ação, “a região tem as mais altas taxas 
de violência contra a mulher fora do casamento e a segunda mais alta dentro dele”. Segundo 
o citado Relatório, em que pese a região ter avançados nos marcos normativos, os quais 
reconhecem a violência contra a mulher “como um fenômeno social que afeta além das mu-
lheres, suas famílias, comunidades, prejudica o desenvolvimento sustentável e a proteção 
dos direitos humanos, o problema persiste”.

Em termos nacionais, conforme já mencionado,

com sua taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, o Brasil, 
num grupo de 83 países com dados homogêneos, fornecidos pela 
Organização Mundial da Saúde, ocupa uma pouco recomendável 
5ª posição.

Destacando, em síntese, “que os índices locais excedem, em muito, os encontrados 
na maior parte dos países do mundo” (WAISELFISZ, 2015).

Entre 1980 e 2013 morreu um total de 106.093 mulheres vítimas de homicídio, ten-
do em vista o registro do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). Mais especifica-
mente em 1980 foram 1.358 mulheres vítimas, enquanto em 2013 esse número passou para 
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4.762, destacando aumento de 252%. Desse modo, em 1980 a taxa era de 2,3 vítimas por 
100 mil e em 2013, a taxa passou a ser 4,18 a cada 100 mil (aumento de 111%). Entre 2006 
a 2013 o cenário se modifica. Quando comparado ao período de 1980 a 2006, no qual havia 
um crescimento de 7,6% ao ano, o período de 2006 a 2013 apresentou crescimento de 2,5% 
ao ano. Essa redução se deu em razão da vigência da Lei Maria da Penha, Lei n. 11.340, san-
cionada em 2006. Já entre 2006 e 2007 “num primeiro momento, em 2007, registrou-se uma 
queda expressiva nas taxas, de 4,2 para 3,9 por 100 mil mulheres, rapidamente a violência 
homicida recuperou sua escalada, ultrapassando a taxa de 2006”. Em 2013 as 4.762 mulhe-
res vítimas “representam 13 homicídios femininos diários” (WAISELFISZ, 2015, p.11 e 13).

O Atlas da Violência 2017 revela também que “em 2015, 4.621 mulheres foram as-
sassinadas no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 4,5 mortes para cada 100 mil mulhe-
res” (CERQUEIRA, et al p. 36), parcela corresponde às vítimas de feminicídio. As taxas de 
homicídios de mulheres em 2015, em comparação as taxas de 2005, indicam aumento de 
cerca de 7,5%. E em relação a característica e circunstâncias, “a população negra é vítima 
prioritária da violência homicida no país”, com algumas exceções geográficas (WAISEL-
FISZ, 2015, p.27).

Entende-se que o elevado número de violência contra a mulher está intimamente 
ligado ao machismo, o qual está enraizado na cultura brasileira. Isso, pois, considerando 
a pesquisa realizada pelo Instituo Avon e o Data Popular, 25% dos que responderam ao 
questionário entendem que se a mulher usa decote e saia curta, é porque está se oferecen-
do para os homens, destacando a concordância com padrões machistas, preconceituosos e 
desiguais.

A respeito da desigualdade de gênero note-se que “a subjugação máxima da mulher 
por meio de seu extermínio possui raízes históricas na desigualdade de gênero e sempre foi 
invisibilizada e, por consequência, tolerada pela sociedade”. (PRADO; SANEMATU, 2017, 
p. 10). Inegavelmente a mulher sempre foi tratada como uma coisa, a qual o homem podia 
usar, gozar e dispor.

O marco legislativo das políticas públicas voltadas para a proteção da mulher, é, sem 
dúvida, a Lei nº 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, que, con-
forme prevê em seu artigo 1º,  “cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8 o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher (...)”.

Outro importante marco legislativo é a Lei nº 13.104, sancionada em 2015, a qual 
alterou tanto o art. 121 do Código Penal, prevendo o feminicídio como circunstância qua-
lificadora do crime de homicídio, quanto o artigo 1º da Lei nº 8.072/1990, incluindo o fe-
minicídio no rol dos crimes hediondos. Refere-se ao assassinato de mulheres em contextos 
marcados pela desigualdade.

No entanto, falta aparato físico: não são todos os municípios brasileiros que possuem 
Varas Especializadas e Delegacias da Mulher. Não há profissionais realmente habilitados 
para lidar com o problema. Ademais, “os serviços disponíveis estão sobrecarregados e não 
há número de profissionais, tampouco infraestrutura adequada” (PRADO, SANEMATU, 
2017, p.99). 
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É necessário “construir no âmbito da sociedade e do Estado a compreensão de que 
são mortes que acontecem como desfecho de um histórico de violências. Para, assim, imple-
mentar ações efetivas de prevenção”. Entretanto, o enfrentamento às raízes dessa violência 
extrema não está no centro do debate e das políticas públicas com a intensidade e profun-
didade necessárias diante da gravidade do problema” (PRADO, SANEMATU, 2017, p.10).

E entende-se por políticas públicas, segundo Fonte (apud BONINI; SCABBIA, 2017, 
p. 21 e 22)

decisões que emanam de atores políticos cada vez mais interco-
nectados e complexos que exigem ações conjuntas, em arranjos 
locais e regionais, principalmente quando há demanda de recur-
sos advindos dos três níveis de governo.

Para avaliar a eficácia e a eficiência é preciso

quantificar a população atendida, assim como identificar a quali-
dade dos serviços prestados aos municípios utilizando-se os in-
dicadores nacionais, regionais e locais, delineamento modelos de 
dinâmicas sociais nas cidades.

Sabe-se, porém, que o desperdício e a corrupção representam os maiores entraves 
das políticas públicas nacionais, os quais impossibilitam a verdadeira efetividade da norma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O preconceito em relação ao gênero, os elevados índices de violência e de feminicí-
dios destacam a vulnerabilidade da mulher brasileira, pois, há de fato, um cenário marcado 
pela violência contra a mulher, sobretudo, num contexto doméstico e pela desigualdade. Os 
dados estatísticos apresentados corroboram isso.

O Estado de Bem Estar Social como fenômeno que busca garantir os direitos, efeti-
vidade e eficácia das políticas públicas permite mudar esse contexto. Os marcos legislativos, 
Lei Maria da Penha e a inserção do tipo penal denominado Feminicídio, representam avan-
ço significativo, mas falta estrutura física capaz de atender a demanda.

Verificou-se, portanto, a existência de políticas públicas, contudo, é necessária maior 
efetividade que permita maior número de Varas especializadas, delegacias da mulher e pes-
soal habilitado. Não basta a norma tipificadora da conduta ilícita, é preciso ir além. Assim, 
o objetivo deste estudo foi atingido. Dessa forma, espera ter contribuído com outros estudos 
relacionados ao tema e com toda a comunidade acadêmica.
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DEFENSORIA PÚBLICA E CONVÊNIOS INSTITUCIONAIS

Rebecca Groterhorst

Introdução

A Constituição brasileira de 1988, ao prever a criação da defensoria pública, estabe-
leceu um modelo público de serviço jurídico à população que não possui recursos financei-
ros para arcar com os custos de um advogado.

Considerada uma instituição pública, a defensoria tem importante papel na formu-
lação de políticas públicas de promoção do acesso à justiça e construção da cidadania. Mais 
do que uma instituição, ela é em si mesma considerada uma política pública de acesso à 
justiça, conquanto seja considerada função essencial à justiça.

No entanto, a defensoria conta com estrutura insuficiente para atender toda popu-
lação que necessita de seus serviços, o que faz com que essa instituição celebre convênios 
institucionais com outras entidades, que acabam por prestar serviços de assistência jurídica 
gratuita, realizando em verdade um serviço essencialmente público. Essas outras entidades 
também participam direta e ativamente da formulação de políticas públicas na seara do 
acesso à justiça.

Nesse sentido, a preocupação não deve estar centrada somente na atuação diária des-
sa instituição pública, mas nos convênios institucionais com ela celebrados, umas vez que 
ambos exercem a função de formular políticas públicas Por isso a importância de refletir 
sobre quem exerce essa política pública de acesso à justiça e os mecanismos de controle para 
esse exercício, para que os direitos das minorias sejam efetivamente garantidos.

Criação da Defensoria Pública do Estado na proteção do direito da população 
economicamente vulnerável

São os conflitos entre diversos setores da sociedade na luta por acesso à direitos, 
como, por exemplo, moradia, acesso à terra, relações de consumo, que intensificaram a 
busca pelo Judiciário. Nesse contexto, buscando dar resposta a essas e outras demandas, a 
Constituição Federal do Brasil em 1988, proclama um Estado Democrático de Direito que 
reconhece direitos civis, políticos e sociais.

Passando a prever, em seu art. 5º, LXXIV, a assistência jurídica gratuita e integral, 
prestada a todos aqueles privados – ainda que momentaneamente – de recursos financeiros 
para arcar com os custos de um processo e/ou de um advogado, a Constituição (1988) criou 
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instituições para democratizar o acesso ao Poder Judiciário, universalizando ao mesmo 
tempo o termo “defensoria pública” para todos os Estados.

Nesse sentido, mais à frente no texto constitucional, o artigo 134 estabelece que a 
prestação da assistência jurídica integral e gratuita – orientação jurídica e defesa dos ne-
cessitados – é realizada primordialmente pela Defensoria Pública, que possui o importante 
papel de realizar serviços de efetivação jurisdicional de diferentes formas.

Apesar dessa previsão constitucional, o processo de formação das defensorias foi 
marcado por inúmeros conflitos institucionais, sendo que em alguns Estados, como São 
Paulo, a instituição demorou anos para ser criada. No Estado de São Paulo, a formação da 
defensoria pública ocorreu somente em 2006, após inúmeros embates com a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo (OAB/SP). 

Conforme aponta Moreira (2016, 61), nos locais em que a OAB/SP e/ou PGE eram 
as instituições responsáveis pela assistência jurídica gratuita à população de baixa renda, 
quando ainda não havia previsão constitucional relativa à defensoria pública, esta encon-
trou barreiras por parte daquelas categorias profissionais ao seu pleno desenvolvimento.

Para a OAB/SP, de acordo com o estudo de Moreira (2016, 63) as dificuldades da 
criação dessa nova instituição eram econômicas; milhares de advogados inscritos para pres-
tar assistência jurídica à população de baixa renda dependiam dos recursos pagos pelos 
cofres públicos ao convênio firmado com o governo estadual.

A criação da defensoria pública significaria encerrar, ainda que progressivamente, 
esse convênio. Por outro lado, para a PGE, as barreiras da formação da defensoria pública 
eram mais institucionais que econômicas (Moreira, 2016, 63). A manutenção de mais uma 
atribuição institucional era vista como prestigiosa; e para os procuradores que exerciam a 
assistência jurídica gratuita por meio da PAJ, era interessante se manter vinculado a uma 
instituição consolidada. 

Após inúmeros debates na Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, a de-
fensoria pública foi incluída no texto constitucional e a discussão acerca da regulamentação 
infraconstitucional desse órgão ocorreu somente em 1994, através da Lei Complementar n. 
801, que fixou normas gerais para organização das defensorias públicas nos Estados.

Tendo em vista a própria limitação territorial e espacial das defensorias públicas, que 
ainda não estão capilarizadas em todo território nacional, o acesso aos serviços dessa ins-
tituição foi limitado à população de baixa renda. Assim, podem usufruir dos serviços des-
ta instituição aquelas pessoas que não têm condições financeiras de pagar pela assistência 
jurídica e assim o declaram. As defensorias públicas estaduais editam individualmente os 
critérios econômicos analisados para ser beneficiário da prestação jurídica gratuita realiza-
da pelos defensores. Alguns dos critérios utilizados para a pessoa ser beneficiária dos servi-
ços oferecidos pela defensoria pública são: renda, patrimônio pessoal, patrimônio familiar, 
valor da causa, natureza da causa, valor e natureza da causa (Ministério da Justiça, 2009).

1  Essa lei organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve 
normas gerais para sua organização nos Estados, além de estabelecer que a defensoria pública é insti-
tuição permanente essencial à função jurisdicional do Estado.
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E apesar da defensoria pública se utilizar de requisitos restritivos quanto ao perfil de 
público atendido, ainda assim ela não consegue absorver toda a demanda que recebe, o que 
leva à realização de diversos tipos de convênio e parcerias institucionais (com núcleos de 
prática jurídica de faculdades, entidades diversas, entre outros), e também com a OAB, que 
acabam por exercer também a política pública de acesso à justiça.

Convênios e parcerias institucionais na realização da política pública de acesso à 
justiça 

Os inúmeros conflitos surgidos na construção da defensoria pública acabaram le-
vando à manutenção do convênio com a OAB, que deveria atender às demandas nas co-
marcas em que aquela instituição não estivesse presente e o excedente de casos que ela não 
conseguisse atender. 

Conforme mencionam Cunha e Fefferbaum (2014), “a implantação de um serviço de 
assistência jurídica com atendimento universal por parte da DPESP é potencialmente mais 
cara que a manutenção de convênios”.

Nesse contexto, tem-se que a OAB/SP ainda é a maior responsável pelo serviço de as-
sistência jurídica aos necessitados em comarcas que onde Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo (DPESP) ainda não está presente e/ou nas demandas jurídicas que a instituição 
não consegue absorver por limitações físicas e ausência de defensores públicos suficientes. 

Atualmente, também têm sido firmadas parcerias com organizações sociais e facul-
dades de direito para realização de assistência jurídica, que prestam a assessoria jurídica 
gratuita por meio desses convênios e parcerias institucionais. 

A grande questão que se coloca é como potencializar essa política pública e ao mes-
mo tempo fiscalizar quem a exerce e esse é um ponto que merece mais debates e reflexões 
tanto pelos juristas quanto pelos cientistas políticos.

Conclusão 

Apesar da institucionalização da Defensoria Pública, a partir da Constituição de 
1988, ser um marco no campo do acesso à justiça, a universalização dos serviços de acesso 
à justiça está longe de ser uma realidade. As defensorias públicas não conseguem absorver 
toda a demanda que recebem. Para viabilizar a absorção completa do serviço de assistência 
jurídica, elas necessitariam expandir a estrutura atual para cobrir a crescente demanda. 

Nesse sentido, as defensorias públicas complementam os serviços de assistência jurí-
dica através de convênios institucionais com entidades de classe, organizações da sociedade 
civil e faculdades de direito. Ao delegar o serviço de assistência jurídica gratuita, a defenso-
ria pública delega direitos e deveres dessa política pública a outros atores, que devem estar 
sujeitos a fiscalização e controle das atividades prestadas, porque são atores responsáveis di-
retamente pela efetivação da política pública de acesso à justiça de populações vulneráveis.
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Assim sendo, devemos refletir sobre mecanismos de transparência e controle de 
qualidade dos serviços prestados, sob pena da não realização dessa política pública tão fun-
damental para grande parte de nossa sociedade, que se encontra marginalizada no acesso 
à direitos.
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PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E OS 
CRIMES VIRTUAIS

Julio Cezar Moura De Souza
Milca Paiva

Neste trabalho, será abordado tema encontrado em nossa Carta Magna e regulamen-
tado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dirigido a uma classe considerada das mais 
frágeis na sociedade. 

Está-se a falar do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, iden-
tificado por alguns doutrinadores como direitos de quarta geração, e que se consolidou na 
Constituição Federal de 1988.

Neste princípio, o constituinte estabeleceu como dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignida-
de, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Posteriormente, com a criação do Estatuto da Criança e do adolescente, pode-se 
notar a extrema importância dada ao princípio constitucionalmente elencado quando, de 
maneira exaustiva, foram dispostos os meios e instrumentos necessários para efetivação e 
garantia de cada um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente.

Podemos, assim, dizer que o principio da proteção integral norteia a construção de 
todo ordenamento jurídico e faz menção a proteção das crianças e dos adolescentes.

Parte-se da suposição de que essa classe de pessoas não está dotada de capacidade 
de discernimento, tão pouco de capacidade para efetivação de seus direitos, dependendo, 
assim, de terceiros para exercitar seus direitos – curadores, tutores, guardiões –, até o mo-
mento em que completem seu desenvolvimento físico e mental, adquirindo a autonomia 
para reivindicar direitos que qualquer pessoa em pleno estado de saúde físico e mental, 
possa reivindicar.

Tem-se, pois, como fundamental objetivo deste trabalho, analisar amplamente a ma-
téria aqui tratada, buscando mencionar as principais convenções e tratados que regem o 
assunto, para que assim se possa compreender a posição atual vigente dos meios de tutela 
que amparam as pessoas vulneráveis anteriormente citadas.

Neste aspecto, irá ser feita menção à convenção sobre os direitos da criança e do ado-
lescente de 1989, a qual foi ratificada pelo Brasil em 24.09.1990, convenção esta que define 
a criança como ser frágil e reconhece que a criança, para seu pleno desenvolvimento, deve 
crescer no seio familiar, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão.

Considera também, a convenção, que a criança deve receber cuidados especiais para 
poder se preparar para a vida em sociedade, de forma a se tornar um adulto que seja capaz 
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de poder viver com dignidade e independência, por terem sido preservado seus direitos ao 
desenvolvimento.

Também consagra, este grupo de normas, alguns valores que hoje moralmente são 
reconhecidos para uma convivência harmoniosa em sociedade, pois, na citada convenção, 
encontramos como sendo metas para a vida adulta e porque, não ainda, metas para a vida 
infantil e adolescente em sociedade, o tratamento educado, buscando a cordialidade e pro-
movendo, assim, não apenas o bem social, mais o progresso de toda uma nação. 

Voltando um pouco no tempo, pouco antes da supracitada convenção, encontramos, 
também, com destacada importância a Declaração dos Direitos da Criança, a qual podemos 
aqui citar resumidamente e que confere direitos especiais as crianças, inclusive a reconhece 
como um ser frágil, prevendo direitos prioritários, como é o caso, em seu artigo 8 °, do di-
reito de, sob qualquer circunstância, receber proteção e socorro com prioridade aos outros 
que também necessitem.

Ainda nesta questão, de proteção e ideia de se manterem preservados os direitos 
das crianças e dos adolescentes, cabe aqui destacar a preocupação dos Estados com o me-
nor delinquente, quando prescrevem que a privação de liberdade a qualquer jovem deverá 
acontecer de maneira que respeite os direitos humanos e integridade moral e física, tendo 
como objetivo combater qualquer efeito nocivo de qualquer tipo de detenção e promover a 
integração na sociedade.

Tal medida tem grande relevância e ênfase na vida da criança e do adolescente, pois 
não se poderia deixar de citar aqueles que, por algum motivo, são submetidos a restrições 
em seus direitos. 

Este ideal de proteção ao menor privado de liberdade, encontra-se bem delineada, 
no oitavo Congresso das Nações Unidas, que estabeleceu por meio da resolução 45/113 de 
dezembro de 1990, tais regras de proteção.

Nesta mesma linha de raciocínio, encontramos no principio da proteção integral da 
criança e do adolescente, a preservação de alguns direitos, como por exemplo a educação, o 
convívio familiar, que de certo modo exercem grande influencia sobre esses menores para 
fortificar esta ideia da preparação do jovem ao meio em que está inserido.

Adentra-se, agora, apenas para melhor explicar a importante missão de manter as 
crianças e adolescentes sob égide de uma ótima convivência familiar, em uma matéria ou 
disciplina denominada de Criminologia, a qual trará relevante teoria para confirmar a im-
portância de um ambiente familiar agradável e harmônico. 

Estamos fazendo menção, aqui, da Teoria da Aprendizagem, que parte das hipóteses 
de que as bases da conduta humana têm suas raízes na aprendizagem que a experiência vital 
diária enseja ao indivíduo.

Por esta teoria, entendemos que o homem, mais especificamente a criança e o ado-
lescente, durante sua fase de desenvolvimento, atua de acordo com as reações que a sua 
própria conduta recebe dos demais, de modo que o comportamento individual acha-se per-
manentemente modelado pelas experiências da vida cotidiana.



124

A criança, de um modo geral, através do poder de observação, aprende tudo que pas-
sa em sua volta, buscando reproduzir em suas ações o que pra ela se tornou habitual, ainda 
que isto a conduza para o cometimento de um crime.

Por fim, tenta-se demonstrar a grande importância de se garantir os direitos das 
crianças e adolescentes, não só pelo fator de imposição legal, mas pela grande influência 
que estes jovens farão a sociedade e ao mundo.

Busca-se analisar os tratados e as convenções internacionais, e ao fim, verificar como 
a legislação infraconstitucional trata o assunto, não esquecendo de levantar uma grande e 
essencial questão para o fechamento do artigo, qual seja, a análise das práticas e políticas 
públicas que visam fazer valer todos esses direitos elencados, dessa classe que aos olhos 
internacionais merecem todo um apoio e cuidado especial.
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POLÍTICA PÚBLICA DE DROGAS BRASILEIRA: EFETIVIDADE E 
REFLEXOS

Ariane Zamodzki

INTRODUÇÃO

Desde que a transnacionalização do controle em drogas se tornou realidade, o Bra-
sil adotou o modelo proibicionista, que de caráter repressivo, policial e militar, apoia-se 
erroneamente no discurso sanitarista para desenvolver política que, em tese, representaria 
redução de danos, mas em realidade apenas impõe segregação e não alcança efetividade. 
Ademais, a aparente descarcerização trazida com a renovação da lei, apenas fez crescer o 
encarceramento, ante as lacunas deixadas pelo legislador.

Considerando que o Brasil quadruplicou sua população carcerária em um lapso tem-
poral de vinte anos, bem como que, em dezembro de 2005, o número de presos por cri-
mes relacionados à lei de drogas correspondia a 9,1% do total de encarcerados, chegando a 
26,9% em 2012 (INFOPEN, 2014), há que se questionar se a repressividade pretendida com 
a lei tem alcançado seu propósito.

Conforme Karam (2010, on-line) afirma, a guerra contra as drogas nunca se tratou 
de uma guerra contra coisas, mas como qualquer outra guerra é um combate declarado às 
pessoas, que envolvidos no processo do comércio de drogas ilícitas, teoricamente, seriam 
os combatidos. Porém, a referida autora ressalva que apenas os vulneráveis dentre estes são 
de fato selecionados pelo sistema; apenas aqueles que pertencem à camada pobre da po-
pulação, negra, marginalizada e sem qualquer poder econômico; em suma, o cliente penal.

Wacquant (2001, p. 11-12) assevera que no Brasil prevalece desmedida insegurança 
criminal em razão da intervenção constante de forças de ordem, que usam costumeiramen-
te de violência letal e tortura, desencadeando clima de terror entre as classes mais humildes. 
Ainda, destaca que a hierarquia baseada em classes e em raça, além da flagrante discrimi-
nação em razão da cor, atuam como agravantes nessa perspectiva. Conforme referido pela 
autora, São Paulo e outras grandes cidades dispensam uma maior vigilância aos indiciados 
negros, além de ser característica a dificuldade desses no acesso à justiça, bem como, no fato 
de receberem maiores penas por crimes idênticos aos cometidos por indivíduos brancos.

A fim de corroborar a seletividade do sistema penal brasileiro, constata-se em dados 
coletados pelo INFOPEN (2014) que, naquele ano, 61,67% dos encarcerados eram da raça 
negra e 75,08% possuía apenas até o Ensino Fundamental Completo.

Não se trata de vitimizar parcela da população, mas tão somente voltar o olhar para 
problema desencadeado de forma sistêmica em razão de uma política aplicada, que não 
remedia, tampouco alcança os objetivos propostos e soluciona as questões trazidas pelo 
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tráfico. O que se pode observar é o agravamento progressivo da situação, requerendo a 
rediscussão da política imposta.

Ressalta-se, que a norma punitiva em questão almeja proteger bem jurídico indispo-
nível, de forma que a conduta contrária enseja sanção correspondente. Contudo, conforme 
afirma Baratta (1993, p. 65), pesquisas comprovam que a intenção de que a norma punitiva 
se revista como instrumento de prevenção à lesão de um bem jurídico é falaciosa ou sem 
fundamentação, tendo em vista que é impossível afirmar que uma ameaça penal a determi-
nada conduta irá importar em desmotivação à prática desta para demais infratores. Assim, 
imperativo também se observar se o bem jurídico em questão é de fato tutelado pela política 
criminal adotada.

Ante o exposto, necessário aprofundar a análise quanto aos efeitos e danos sociais da 
execução da política de escopo proibicionista da Lei 11.343/06, observando se os objetivos 
declarados, bem como, se os efeitos positivos buscados em relação à segurança estão ali-
nhados ao que fora obtido. Ainda, importante analisar em perspectiva secundária a eficácia 
quanto à tutela do bem jurídico.

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Analisar os efeitos e danos sociais da política de drogas de caráter proibicionista, em 
especial o reflexo na seletividade penal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Discutir os efeitos pretendidos e atingidos com a política de drogas ora vigente.
Explorar a eficácia da política vigente quanto ao resguardo do bem jurídico a ser 

tutelado.

METODOLOGIA

Em pesquisa teórica, em caráter de revisão bibliográfica, utilizou-se do método de-
dutivo. O referencial teórico conta com autores da criminologia crítica e do direito penal, 
como Alessandro Baratta, Vera Regina Pereira de Andrade, Eugênio Raul Zaffaroni, Löuic 
Waqcuant e Salo de Carvalho. Da análise de dados apresentados pelo INFOPEN, bem como 
das demais organizações atuantes no sistema penitenciário, a fim de atingir os objetivos 
propostos, utilizou-se do método estatístico.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Greco Filho (1991, p. 79) afirma que as condutas relacionadas ao ilícito de drogas 
violam um bem jurídico passível de tutela, que no caso, seria a saúde pública. Quando se 
determina o delito, é a saúde que se busca proteger, sendo que, de acordo com o autor, a de-
terioração causada pelo psicoativo teria não apenas efeitos àquele que a ingere, mas resulta 
em danos à sociedade em geral (GRECO FILHO,1991, p.83) 

Ainda, neste sentido: 

O bem jurídico protegido é a saúde pública. A deterioração da 
saúde pública não se limita àquele que a ingere, mas põe em risco 
a própria integridade social. O tráfico de entorpecentes pode ter, 
até, conotações políticas, mas basicamente o que a lei visa evitar 
é o dano causado à saúde pelo uso de droga. Para a existência do 
delito, não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio peri-
go é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração 
do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos 
(GRECO FILHO, RASSI, 2009, p. 86). 

Porém, conforme ressaltam Machado e Moura (2011, p. 8), deve-se tomar cuidado 
ao debater critérios materiais que deem ensejo à diferenciação dos bens de fato coletivos, 
daqueles que são utilizados pelo legislador para converter crimes de perigo em crimes de 
lesão. Ainda, ressaltam os autores que, para se constatar se de fato um bem jurídico possui 
caráter de coletividade, este deve preencher os critérios de não exclusão no uso e não rivali-
dade no consumo lícito (MACHADO; MOURA, 2011, p.5). Mas antes disso, o sujeito pas-
sivo da conduta deve ser indeterminável, deixando óbvio que é impossível que se obtenha a 
saúde pública de forma conjunta e indivisível.

Ainda, conforme Tavares (2011, p. 4), o ato de punir em razão de determinado tipo, 
supõe presunção de legitimidade, sendo esta a configuração de lesão a um bem, acabando 
por tornar a norma válida. Tal validade da norma é resultante do sentimento repressivo que 
impõe a pena ao ato delituoso. Mas veja-se, conforme assinala o autor, o direito vai além 
de orientação por sentimento, sendo que argumentos corroboram a legalidade da norma. 
“Cai-se, assim, num círculo vicioso: legítimo é o que o Estado declara como tal por meio da 
legalidade, que por sua vez é racional, porque o Estado a declara como legítima” (TAVARES, 
2011, p.4).

Andrade (2004, p. 9), por sua vez, assevera que no que concerne a justiça criminal, 
há, além de uma profunda deficiência histórica em relação ao cumprimento de promessas 
que corroboraram discursos oficiais, a efetivação de funções contrárias àquelas inicialmen-
te declaradas. A autora afirma que o funcionamento ideológico do Direito Penal corrobora 
a falsa premissa de que este possui pleno funcionamento, de forma que sua eficácia inver-
tida não é evidenciada. De tal forma, não se vê que a real função do sistema não é reduzir 
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a criminalidade e, por consequência, a proteção de bens jurídicos e garantia de segurança 
pública; mas sim, função diversa.

Tendo-se em vista a insuficiência da política pública para a proteção do bem jurí-
dico, vê-se que, de fato, a argumentação exclusiva em saúde pública como bem tutelado se 
demonstra insuficiente para o proibicionismo, porém essa é sustentada pelo processo de 
legitimação da norma.

Contudo, há reflexo diverso, que se dá na seletividade penal decorrente da crimi-
nalização da conduta. Jesus (2011, p. 69) alerta para ignorância do pensamento no sentido 
de que o tráfico de drogas ilícitas se dá como atividade lucrativa apenas para a população 
pobre. Contudo, afirma que as políticas penais e de segurança pública atingem as camadas 
populares. O tráfico de drogas, se considerado oportunidade de renda, logicamente tem 
como fonte de seu combate a garantia de direitos econômicos e distribuição de riquezas.

Wacquant (2007, p. 464) assevera que não há negação quanto à criminalidade tam-
pouco intento de deixar-lhe sem a apropriada resposta; mas sim, de aprofundar-se em aná-
lise de forma a entender a criminalidade desde sua gênese, de forma a compreendê-la como 
expressão das relações sociais de força. O autor afirma que isto se torna possível quando 
são abandonados “discursos apocalípticos” e o debate racional é introduzido, de forma a se 
questionar as razões de o foco estar especialmente em certas manifestações da delinquência:

mais nos corredores dos conjuntos habitacionais do que nos cor-
redores da prefeitura, mais nos roubos de bolsas e celulares do 
que nas negociatas na Bolsa e nas infrações às leis trabalhistas ou 
tributárias (WACQUANT, 2007, p. 464). 

CONCLUSÕES

Resta evidenciado que o sistema penal como um todo, não somente a política de 
drogas, mas em especial essa, e considerado o crescimento do encarceramento após sua 
alteração em 2006, foi construído de forma a selecionar o indivíduo estereotipado.

Como bem assinala Carvalho (2013, p. 137), o estereótipo criminal não somente 
tem resultado sobre as ações dos agentes de persecução, mas também acabam por nortear o 
discurso judicial quando da seleção das variáveis que se encontram entre as hipóteses para 
condenação ou absolvição de um indivíduo. Ainda, se o estigma penal serviu de sustenta-
ção aos sistemas de repressão quando da formação da política penal latino-americana, após 
a década de 80 se dá a “ressignificação nas metarregras pela vivificação da ideia de inimigo 
no narcotraficante”.

Assim, além de não haver a eficaz tutela do bem jurídico a que se propõe, para Wa-
cquant (2001, p. 10), o Estado penal se desenvolveu como resposta ao caos que surge em 
razão da desregulamentação da economia, pela ausência de acesso ao trabalho assalariado e 
pela pobreza que atinge um sem número de indivíduos da camada urbana, fazendo com que 
se intensifique a intervenção das agências de persecução penal e do judiciário, e caracteriza 
“(r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres” (WACQUANT, 2001, p. 10).
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A maximização do proibicionismo não pode ser considerada instrumento adequa-
do para os problemas decorrentes do tráfico de drogas, considerando que a legislação ora 
adotada em tal sentido possui reflexos desproporcionais que ensejam aplicação de políticas 
públicas diversas. O sistema penal resulta inevitavelmente em seletividade, arbitrariedade e 
violação de direitos, especialmente no que concernem os ilícitos de drogas, tendo em vista 
a construção da figura do traficante e a necessidade de repressão latente.
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TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIADE FIM

Alan Augusto Santos

A Lei 13.429/17, recentemente sancionada, segundo se diz, possibilita a terceiriza-
ção da atividade-fim. A referida lei, no entanto, não obstante a sua ilegitimidade, dada pela 
supressão do regular processo democrático para a sua aprovação, é uma lei repleta de incon-
gruências técnicas, que atraem, inclusive, o posicionamento, por alguns já manifestado, de 
que não teria efetivamente regulado a terceirização, de modo a permiti-la na atividade-fim 
das empresas.

De todo modo, a autorização para a terceirização da atividade-fim, se assim puder 
ser extraído da Lei 13.429/17, representa em si uma superação da terceirização como um 
todo, inclusive da denominada terceirização da atividade-meio (considerada um modelo 
mitigado de intermediação de mão de obra, com o eufemismo de especialização de servi-
ços), uma vez que, sem o disfarce jurídico – e mais ainda com a revelação da intenção de se 
instituir a quarteirização – a terceirização assume claramente o seu verdadeiro caráter de 
mera intermediação de mão de obra.

E isso fere o projeto constitucional de Estado Social baseado na necessidade de se 
estabelecer uma responsabilização jurídica ao capital, que é gerado pela exploração do tra-
balho humano, para a implementação organizada de uma mínima distribuição de renda e o 
desenvolvimento de políticas públicas de índole social.

Dito de forma sintética, uma lei que tenta estabelecer um obstáculo para a vincu-
lação entre o capital e o trabalho, pulverizando a classe trabalhadora e, com isso, também, 
quebrando as possibilidades, que já são bastante reduzidas, de diálogo social e de correlação 
democrática entre o trabalho e o capital, é uma lei que afronta a Constituição, sendo que 
esse efeito também se dá porque em vez de cumprir o papel de “melhorar a condição social 
do trabalhador”, como preconiza o “caput” do art. 7º, a lei traz um enorme retrocesso no 
que tange ao patrimônio jurídico da classe trabalhadora conquistado ao longo de décadas.

Paradoxalmente, com o advento da referida lei, adentrou-se, de forma definitiva, no 
momento da superação da terceirização, tal qual fora concebida pela Súmula 331 do TST, 
mas não no sentido de piorar o estágio jurídico de proteção dos trabalhadores e sim no de 
melhorá-lo.

A questão é que uma regulação jurídica não pode ser e, ao mesmo tempo, não ser. 
Não pode ser o imperativo de um dever-ser e também do seu inverso. Não é possível que 
um ato se insira na órbita da licitude e ao mesmo tempo seja considerado um ilícito.

O ordenamento não pode estabelecer um padrão jurídico e, em paralelo, criar outro 
padrão contraposto ao primeiro. A ordem jurídica, por razões até de lógica, se estabelece a 
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partir do parâmetro de regra e exceção, sendo que as exceções, direcionadas a fatos especí-
ficos, não regulados pela regra, precisam, além disso, ser claramente justificadas.

Quando uma lei diz que toda atividade de uma empresa pode ser terceirizada, o que 
de fato está dizendo é que o capital não precisa se vincular diretamente com o trabalho, 
institucionalizando, pois, a mera intermediação de mão-de-obra. Persiste, no entanto, em 
contraposição, a regra da vinculação direta determinada pela relação de emprego, pela qual 
se busca fixar uma responsabilização social do capital em razão da exploração do trabalho.

Essas duas regras generalizantes contrapostas não podem coabitar o mesmo ordena-
mento, exigindo-se, por conseguinte, que se busquem fundamentos jurídicos e lógicos para 
que, eliminando o conflito, se privilegie uma regra em detrimento da outra.

Inegavelmente, pesa em favor da regra da vinculação jurídica entre o capital e o tra-
balho a própria razão de ser do Direito do Trabalho (que possui amparo Constitucional), 
como limitador dos interesses econômicos para impedir a supressão da dignidade humana 
nas relações de trabalho e para possibilitar a melhoria da condição social aos trabalhadores, 
de onde decorre, inclusive, a natureza jurídica de ordem pública da configuração da relação 
de emprego.

A identificação jurídica da relação de emprego como questão de ordem pública, para 
que o Direito do Trabalho possa, concretamente, cumprir a sua função, não vai ao ponto de 
negar vigência ao negócio jurídico firmado entre as empresas e sim de invalidar a cláusula 
que tenta transferir a configuração da relação de emprego para a empresa prestadora de 
serviços, que, assim como o trabalhador, também não é detentora dos meios de produção 
e que apenas tem a oferecer no mercado a mercadoria “força de trabalho”, que compra dos 
trabalhadores com o dinheiro que lhe é transferido pela empresa capitalista, eis que tal ten-
tativa afronta os artigos 2º e 3º da CLT, que definem a qualidade de empregado e emprega-
dor a partir do pressuposto da responsabilização jurídica do capital frente ao trabalho, em 
conformidade com o projeto do Direito Social. 

E nem se diga que a Lei ao fixar a responsabilidade subsidiária do tomador dos servi-
ços teria garantido a responsabilização do capital. Primeiro, porque, como o próprio nome 
diz, essa responsabilidade é subsidiária, ou seja, uma responsabilidade meramente patrimo-
nial, uma espécie de garantia (em geral ineficaz e que pune o credor) para as obrigações de 
terceiro, não havendo, pois, compromisso específico e direto de índole social. E, segundo, 
porque o efeito maior que a terceirização generalizada produz, que é o da pulverização da 
classe trabalhadora, já se teria por concretizado, destruindo todo o aparato jurídico do pro-
jeto constitucional. 

Para auxiliar nessa análise, há que se compreender, ainda, a diferença fundamental 
que existe entre terceirização e subcontratação no processo de produção. No processo de 
produção, que é ao mesmo tempo um processo de trabalho, há diversos estágios produtivos 
que se intercalam e que podem ser executados por unidades (empresas) distintas. A empre-
sa cuja atividade é a produção de cadernos, no atual arranjo do capitalismo, não se envolve 
com a produção dos componentes necessários à confecção do caderno (o papel, a tinta, o 
espiral, o plástico etc.) e muito menos os demais utensílios e máquinas que auxiliam o ser 
humano na construção desse produto.
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Esses fatores, que, no conjunto, constituem os meios de produção, são adquiridos 
de outras empresas, cujo empreendimento capitalista já foi realizado na confecção e na 
comercialização dos seus produtos/mercadorias, complementando o processo de consti-
tuição do capital.

Quanto mais complexo for o produto final, mais empresas participantes da rede pro-
dutiva se apresentarão, que pode começar lá na atividade extrativa e isso, inclusive, já se 
presta para fragmentar a classe trabalhadora. Cada uma dessas empresas tem, portanto, 
a sua atividade produtiva própria, de natureza capitalista, organizando a transformação, 
pelo trabalho, do resultado de um processo produtivo anterior, para a confecção de um 
novo produto, sendo que em cada fase se tem a efetivação do mais-valor que se realiza na 
comercialização. E assim por diante… Ou seja, o capitalismo constitui-se como uma grande 
rede produtiva e, portanto, não há nada de novo na situação da atividade empresarial de 
grandes conglomerados econômicos que atuam como montadoras, sendo, portanto, plena-
mente impróprio visualizar essa realidade específica das montadoras para tentar justificar o 
advento de uma lei de terceirização que serve ao mero propósito da intermediação de mão 
de obra.

O que se dá na intermediação de mão de obra é meramente a compra de uma mer-
cadoria por um preço e a sua venda por preço mais elevado, gerando um lucro, que serve 
à compra de nova mercadoria, com a mesma finalidade, em um ciclo que se pretende sem 
fim, dentro de uma lógica que remete ao período pré-capitalista de acumulação do capital, 
mas que, no atual estágio, está vinculada a um processo de trabalho produtivo alheio.

Quando inserida diretamente no processo de trabalho produtivo, a intermediação se 
integra ao capital variável e para que as possibilidades do lucro da tomadora não diminuam 
avança-se sobre o valor do trabalho, que tende, assim, a ir aquém do que econômica e so-
cialmente representa.

A circulação de mercadorias é essencial para que o mais-valor se realize e, assim, 
as atividades relacionadas ao comércio das mercadorias estão igualmente ligadas ao pro-
cesso de formação do capital. O Direito Social não quebra essa lógica e, no fundo, é uma 
regulamentação que serve ao desenvolvimento desse modelo de produção, que é, também, 
determinante do modo de ser social, mas busca, ao menos, impedir que, num contexto 
de exploração sem limites, a sociedade capitalista seja dominada pela barbárie, como já 
demonstrado no curso histórico. O que não se pode conceber, dentro do projeto jurídico 
de Direito Social, é que a força de trabalho seja reconduzida ao ponto da mera mercadoria 
de comércio, como forma de gerar lucro ao comerciante desvinculado de qualquer projeto 
social mínimo e sem visualizar o caráter humano do trabalho.

É totalmente impróprio, portanto, falar em terceirização no sentido do oferecimento 
de força de trabalho para a realização de atividades integradas a uma produção específica, 
que não passa, pois, de mera intermediação, cujo resultado final, para os trabalhadores, 
será sempre a redução de seus ganhos, já que o intermediador pretende extrair lucro com a 
venda da mercadoria força de trabalho e o capitalista, claro, não se prestará a investir mais 
capital na força de trabalho do que investiria na contratação direta dos trabalhadores, sendo 
que, ainda, tal fórmula confere ao capitalista a grande vantagem de, por meio de variadas 
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intermediações, conseguir quebrar a socialização no trabalho, que é base da ação coletiva 
reivindicatória dos trabalhadores, estimulando-se, além disso, uma lógica de concorrência 
entre estes.

A terceirização generalizada, pois, é uma destruição completa do projeto de Direito 
Social, em favor do grande capital, o qual possui uma estruturação compatível com a inter-
mediação. Claro que não está obstada pela ordem jurídica, considerando-se as caracterís-
ticas do modelo capitalista, a formação de empreendimentos empresariais cuja atividade é 
a realização de serviços, ou seja, atividades empresariais cujo objeto é a venda de serviços 
prestados por seres humanos e não propriamente de um produto.

Mas é necessário, primeiro, que esse serviço tenha alguma qualificação específica, 
dentro de um contexto organizacional próprio, sendo que o permissivo, de todo modo, 
não pode conflitar com a regra geral de que as atividades do processo de trabalho, ligadas à 
realização do capital, nas quais se inserem o comércio e a financeirização, devem ser desen-
volvidas sem intermediários, como explicado acima.

Desse modo, uma prestação de serviços só pode se desenvolver de modo regular, 
juridicamente falando, no contexto do Direito Social, para a realização de atividades que 
não estejam inseridas ao conjunto daquelas que são necessárias, de forma permanente, à 
concretização do objeto empresarial daquele que contrata tais serviços, até porque quanto 
mais intermediações se efetivam no processo produtivo, mais distante o trabalhador fica do 
capital e mais difícil se torna a concretização do projeto de uma ordem social mínima para 
o capitalismo.

A ampla discussão que se tem travado publicamente sobre a terceirização, que con-
duziu ao ponto de se pretender autorizar a terceirização da atividade-fim, paradoxalmente, 
acabou permitindo que se percebesse que não havia mesmo qualquer sentido em autorizar 
a terceirização da atividade-meio, que não difere, pois, da terceirização da atividade-fim, até 
porque essa, como reconhecido, é uma construção artificial.

Uma e outra forma de terceirização não passam de mera intermediação de mão de 
obra, que atrai a aplicação do preceito trabalhista, internacionalmente consagrado, da proi-
bição desse tipo de atividade mercantil. Quando a lei autoriza a terceirização da ativida-
de-fim é gerado o efeito de se acreditar que não existe a possibilidade da formação de um 
vínculo jurídico direto entre o trabalho e o capital, a não ser por uma concessão deste. Em 
outras palavras, o capital não se veria mais obrigatoriamente vinculado a projeto social al-
gum, estando, unicamente, submetido à sua própria lógica.

Então, quando a lei chega ao ponto de autorizar a terceirização da atividade-fim, o 
efeito jurídico necessário, para a preservação da ordem social, é o de se afirmar o contrário, 
ou seja, que a terceirização, juridicamente falando, não existe e o mecanismo que se tem 
para isso é o da declaração da relação de emprego, instituto criado exatamente para vincular 
o trabalho e o capital, atribuindo-se a este uma responsabilidade social mínima para a efeti-
vação de um projeto de sociedade pautado pela lógica do Estado Social.

A relação de emprego se identifica por uma razão de ordem pública, tomando em 
conta muito mais a realidade fática do que a vontade expressa ou tácita das partes e o con-
teúdo normativo que sobre si incide também não levam em consideração os interesses 
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individuais, mas, sobretudo o interesse social, com finalidade não apenas de proteger o 
trabalhador contra a exploração desumana, mas também de promover atos tendentes à me-
lhoria constante da condição social e econômica do empregado, numa perspectiva de certa 
socialização dos bens de produção e de uma menos injusta distribuição da riqueza produ-
zida na sociedade capitalista. Nisto constitui, ademais, a própria razão de ser do Direito do 
Trabalho. 

Assim, mesmo com a revitalização da antiga onda de ataques aos direitos sociais, 
pelos quais, sob a retórica da modernidade, procura-se conduzir a sociedade brasileira aos 
tempos do século XIX, o percurso da progressividade se impõe por incidência da razão e da 
lógica. Com efeito, diante da necessária retomada dos fundamentos do Direito do Trabalho 
para solucionar o conflito incontornável de duas regras generalizantes que se contrapõem, 
chega-se ao ponto dialético de que a previsão legal da atividade-fim representa o fim da 
terceirização. 
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A ACESSIBILIDADE DOS APENADOS COM DEFICIÊNCIA NO 
SISTEMA PRISIONAL

Cátia Moraes Vieira

INTRODUÇÃO

A segurança e a garantia de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
das pessoas com necessidades especiais visando, incondicionalmente, a promoção do res-
peito e dignidade inerente à condição humana. 

Outrossim, a miséria estrutural que assola o sistema prisional como um todo não 
oferece ao apenado com necessidades especiais o mínimo da acessibilidade que a lei asse-
gura às pessoas com mobilidades ou habilidades reduzidas. 

A acessibilidade antes de tudo precisa ser compreendida e refletir empatia por toda 
comunidade usuária do sistema prisional. Não há necessidades primárias ou mais impor-
tantes ensejadoras de prioridades, as necessidades precisam ser atendidas e respeitadas. 

A acessibilidade negada ou colocada em segundo plano “pune” diversas vezes o 
apenado e de forma desumana e cruel, subestimar a acessibilidade e sobrecarregar a pena 
do apenado reduz sobremaneira a dignidade humana, bem como a necessidade de uma 
pena justa.

Este trabalho de pesquisa proposto visa, ainda, evidenciar a sobrecarga dos agentes 
no dia a dia nos presídios por inexistir acessibilidade. Assim, todos os envolvidos nesse 
cenário estão sobrecarregados e com a auto estima arranhada, quando não feriada de forma 
incurável.

OBJETIVOS

Evidenciar à necessidade de adequações e melhorias à qualidade de vida dos apena-
dos com deficiência física ou qualquer limitação, bem como auxiliar na capacitação e empa-
tia dos agentes penitenciários e comunidade usuária como um todo, no intuito de respeitar 
a dignidade humana, aliviar o fardo, muitas vezes sobre-humano, e, ainda, não “penalizar” 
a mais o apenado, o sofrimento físico e mental decorrente da falta de acessibilidade pune 
severamente e arduamente o apenado com necessidades especiais.

A adaptação e adequação é urgente e possível. 
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METODOLOGIA

O artigo tem seu desenvolvimento no Centro de Detenção Provisória de Diadema, 
São Paulo.

Confronta-se a realidade carcerária, em discurso dedutivo, com a Lei de Acessi-
bilidade, as Convenções, os direitos fundamentais e diversas áreas da medicina exigem o 
atendimento aos pré-requisitos mínimos de acessibilidade às pessoas com necessidades 
especiais.

A pesquisa em campo, entrevistas, material fotográfico, estudo das leis, pareceres da 
OMS, textos e convenções são os alicerces para a proposta do projeto

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca de condições de adequações para aliviar a punição ou punir justamente os 
apenados com necessidades especiais. 

Contribuir com o dia a dia dos agentes penitenciários, que além de seus afazeres, 
precisam encontrar formas e, sempre com muito sacrifício físico e mental, condições de 
atender às necessidades especiais dos apenados que possuem limitação física.

CONCLUSÕES

Neste trabalho evidencia-se as condições desumanas enfrentadas por apenados com 
necessidades especiais, bem como percebe-se a sobrecarga dos agentes penitenciários no 
seu dia a dia por falta da mera tentativa de adequação dos espaços físicos.

Por meio da pesquisa de campo é nítida a falta de estruturas físicas, e as construções, 
dificilmente, atendem as normas de acessibilidade. Porém, fácil e perceptível a realidade 
de “apartheid” dos apenados com necessidades especiais, punidos sobremaneira de forma 
crescente, o que leva à inexorável constatação de que há necessidade de mitigar esse fardo.
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Condição material de Vulnerabilidade de crianças e adolescentes na América 
Latina 

Karyna Batista Sposato1

Resumo Expandido

A feição assimétrica da globalização em curso evidencia que, para muitos países o 
significado do mundo globalizado tem sido vetor para o agravamento das vulnerabilidades 
sociais e da desigualdade. Pensar como a globalização e seus efeitos afetam a vida de crianças 
e adolescentes, a partir de um contexto latino-americano é a proposta central deste texto. 

No Brasil, assim como em outros países da América Latina, há um verdadeiro hiato 
entre o que está formalmente na lei e a realidade da aplicação da lei. No caso da população 
de crianças e adolescentes, depara-se com a negação de direitos fundamentais para o 
desenvolvimento destas e das futuras gerações. O modo como as crianças e adolescentes 
vivem e se desenvolvem constitui um dos indicadores mais eloquentes do grau de 
desenvolvimento humano de uma determinada nação. 

A análise de crianças abrigadas no sistema de acolhimento e de adolescentes e jovens 
fora da escola e do mercado de trabalho revela o fosso, o descompasso e a assimetria entre 
os que estão inclusos no processo de globalização e os que estão excluídos desse processo. 
Realidade que se apresenta em toda a região latino-americana, evidenciando ainda hoje 
uma distribuição altamente desigual dos recursos materiais e das condições de viver com 
dignidade.

Viver com dignidade e alcançar um padrão de vida digno constitui uma das 
dimensões que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), apresentado pela 
primeira vez em 1990, no Primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), por idealização dos economistas 
Mahbub ul Hac e Amartya Sen.

Uma das acepções do termo desenvolvimento destaca uma compreensão 
correspondente a processos ou caminhos a serem percorridos em busca de superação da 
estagnação econômica, da instabilidade política, e da injustiça social (COUTINHO, 2013).

1  Doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora Adjunta do Departa-
mento de Direito (DDI) da Universidade Federal de Sergipe. Coordenadora do Programa de Pós-
-Graduação em Direito (PRODIR) da mesma instituição. Consultora do Fundo das Nações Unidas 
pela Infância (UNICEF). Professora de Direito da Criança e do Adolescente e do Idoso e de Direito 
de Família na graduação em Direito e Professora da Disciplina “Direitos Humanos de Vulneráveis em 
perspectiva” no Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal de Sergipe. Email: karyna.
sposato@pq.cnpq.br.
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O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, segundo o Relatório Global de 
Desenvolvimento de 2016 do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 
e ocupa a décima posição no ranking da desigualdade (coeficiente de GINI) de um conjunto 
de 143 países. 

Com a quinta maior população do mundo, 201.5 milhões de pessoas, das quais 59.7 
milhões são crianças e adolescentes, o país revela a partir da condição material em que 
vivem crianças, adolescentes e jovens, uma persistente exclusão que a democratização e a 
expansão dos direitos ainda não foram capazes de superar.

Logo, pode-se inferir que o desenvolvimento desigual não é desenvolvimento 
humano. (RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2010). O desenvolvimento 
desequilibrado não é tão somente grave, como pernicioso para toda a comunidade global, 
na medida em que além de moralmente inaceitável revela-se politicamente insustentável 
(SARFATI, 2007).  

Como destaca SACHS (2001) na medida em que o Brasil se mantém profundamente 
desigual, são milhões de brasileiros que perdem a oportunidade de viver uma vida digna 
e de realizar os seus potenciais humanos - perda irreparável porque irreversível, e ainda 
eticamente escandalosa.

Olhando a para mortalidade infantil, constata-se que entre os anos de 1990 e 2012, 
a taxa de morte caiu 68,4%, atingindo 14,9 por 1.000 nascidos vivos em 2012. No entanto, 
crianças indígenas têm duas vezes mais probabilidade de morrer antes de completarem um 
ano de idade do que a média das crianças. (UNICEF, 2016).

Outro aspecto revelador de um modelo altamente excludente e desigual está no 
acesso e exercício do direito à educação. De 1990 a 2014, o percentual de crianças fora 
da escola reduziu-se em 64%, (de 19,6% para 6,9%). No entanto, 3 milhões de crianças e 
adolescentes ainda estão fora da escola (UNICEF, 2016). 

Logo, a garantia aos direitos das chamadas minorias pode ser vista como algo que 
é realizado de modo insuficiente pelos valores e normas baseados na tolerância como não 
discriminação (BIROLI, 2016). 

Importante destacar que a globalização não é um fenômeno dado e exterior ao 
Estado nacional e às suas instituições, mas construído historicamente por cada país, por 
processos que, embora globais, não ocorrem necessariamente no nível global, e, sim, em 
cenários nacionais ou até subnacionais (LOUREIRO, 2017). 

A exclusão persistente de um percentual de crianças, adolescentes e jovens dos 
progressos alcançados nas democracias contemporâneas é um dos maiores desafios para o 
Estado democrático de Direito, pois o seu papel na resolução dos problemas da pobreza e 
seus frutos correlatos torna-se inadiável. 

Para que crianças, adolescentes e jovens excluídos venham a ser efetivamente 
beneficiados por serviços e políticas públicas especializadas e inclusivas, é necessário 
ampliar o conceito de desenvolvimento de maneira a incluir todas as dimensões existenciais. 

Do confronto com a realidade e dados tão realisticamente incômodos, deve surgir 
a energia democrática para se fazer avançar na apropriação efetiva por todos, do conjunto 
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dos direitos humanos – políticos, civis, sociais, econômicos e culturais - tarefa imperiosa da 
própria democracia e de sua intensificação.
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