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PREFÁCIO

O Direito Constitucional está em processo de transformação e de atuali-
zação permanente, o que é resultado de relação dialética e dinâmica com as 
demandas da realidade em escala mundial, regional e local, dos processos 
de globalização, mas também da articulação cada vez maior dos sistemas 
constitucionais nacionais com o sistema internacional de proteção dos di-
reitos humanos no contexto daquilo que se convencionou designar de um 
constitucionalismo de múltiplos níveis. O caso da América Latina e do Caribe 
não destoa da regra. Pelo contrário, talvez seja nesse bloco regional que algu-
mas das transformações se revelem mais agudas e que mais se tem encontra-
do inovações, buscando dar respostas a demandas diferenciadas, como dão 
conta as peculiaridades de diversas das mais recentes constituições, tanto é 
que se chegou a falar de “novo constitucionalismo latino-americano”, ainda 
que se possa discutir a correção e o real sentido de tal rótulo. 

Especialmente é no campo dos direitos humanos e dos direitos funda-
mentais que se tem verificado o maior número de desafios, mas também 
algumas das mais importantes reações dos sistemas jurídico-constitucio-
nais, inclusive em virtude do impacto da Convenção Americana dos Direi-
tos Humanos e do labor da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do 
gradual processo de consideração (ainda longe, todavia, de atingir níveis 
satisfatórios) de suas decisões pelas esferas judiciárias (mas também polí-
ticas em geral) nacionais. 

De tais desafios, o respeito e a proteção das minorias talvez seja o mais 
agudo, o que atinge desde a inserção e a proteção das populações indígenas, 
da população afrodescendente, das pessoas com deficiência, de minorias re-
ligiosas, minorias atingidas pela discriminação por orientação sexual, entre 
outras (gênero, idade, etc.). 
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Também por tal razão é que a formação de uma Rede Interamericana e de 
uma Rede Brasileira de Direitos Fundamentais assume particular atualidade 
e relevância, propiciando a criação de um conjunto de ações envolvendo pro-
jetos de pesquisa em parceria, a realização de seminários temáticos, a publi-
cação, os debates, num esforço coordenado para aperfeiçoar o bom combate 
em prol da realização dos direitos humanos e fundamentais, dentre os quais 
a proteção e a promoção das minorias (aqui assumido como um conceito 
normativo e não apenas reduzido a um percentual minoritário da popula-
ção) segue ocupando um espaço privilegiado na pauta. 

Assim sendo, é com alegria e orgulho que tenho a oportunidade não ape-
nas de integrar a coordenação de um conjunto de obras coletivas e temáticas 
envolvendo a temática da proteção das minorias na América Latina e no Ca-
ribe, coleção criada por iniciativa e inspiração da incansável e competente 
Professora Anna Cândida da Cunha Ferraz, mas também de poder prefaciar 
esse volume organizado – além da Professora Anna - pelos ilustres colegas 
Fernando Pavan Batista e Riva Sobrado Freitas.

Além disso, a obra é abrangente e representativa dos principais problemas 
gerais enfrentados pelas minorias em diversas constituições latino-america-
nas (Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru e Uruguai), mas também aborda temas 
mais específicos relacionados ao tema, tudo a formar um conjunto altamente 
atrativo e certamente capaz de propiciar valiosos subsídios a todos os que 
se dedicam ao tema e que buscam contribuir ativamente, na teoria e prática, 
para a superação dos inúmeros desafios concretos.

Importa sublinhar, ainda, que se cuida de obra (e coleção) publicada já no 
âmbito das atividades das Redes de Direitos Fundamentais, reunindo, tanto 
na coordenação geral, na organização dos diversos volumes, e no que diz 
com a lista de autores, docentes e discentes dos Programas de Pós-Gradua-
ção envolvidos na Rede.
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Por tudo isso, o que se espera é que o presente volume e em geral a coleção 
ora iniciada, venham a ter o almejado sucesso de pública e de crítica, con-
tribuindo para o mister de propiciar saudável e qualificado debate sobre os 
diferentes problemas e desafios no campo dos direitos das minorias. 

Porto Alegre, junho de 2016.

Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet

Professor Titular e Coordenador do PPGD da PUCRS
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NOTAS EXPLICATIVAS

Os direitos das minorias constituem matéria da mais alta relevância e 
atualidade nos estudos de Direitos Humanos, seja no âmbito do Direito In-
ternacional, seja no plano do Direito Constitucional moderno.

No plano internacional1 salienta MEYER, H. N. que a Liga das Nações e a 
primeira Corte Internacional lograram inegável sucesso ao cuidar das ques-
tões das minorias e dos direitos humanos. Todavia isso não se refletiu, se-
gundo o autor, na Carta Universal das Nações Unidas.

Não obstante, a partir da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Hu-
mana, vários documentos internacionais gerais e documentos aprovados 
pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos foram sendo editados so-
bre o tema.

Na obra MiniCódigo de Direitos Humanos2, na qual foram relacionados os 
documentos internacionais gerais e do sistema interamericano por temas, 
encontram-se diversas seções catalogando os documentos referentes a di-
reitos de minorias. Para exemplo, citem-se: as Seções II, 7 - Pessoas com de-
ficiência, II, 14 – Mulheres, II,15 - Apátridas e Refugiados, temática que se 
transporta para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em tópicos 
assemelhados: III,4 - Pessoas com deficiência; III,5 – Mulheres. Cabe lembrar 
também o art. 27 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos que estabelece “Nos 
Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas 
pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, 
conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, 
de professar e praticar sua própria religião e usas sua própria língua”.

1 Cf. MEYER, H. N. (1997). The world court, minorities treaties and human rights. 
International Journal on World Peace, 14(3) in htpp://search.proquest.com/
docview//21928494914(3), p. 1. Acesso em 20 jan 2015.
2 Cf. em BITTAR, E. C. B. e ALMEIDA, Guilherme Assis de (Org.). MiniCódigo de Direitos 
Humanos. edição revista e ampliada. Brasília: Secretaria Especial dos direitos Humanos 2010.
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Não obstante, percebe-se que no plano internacional geral ou interame-
ricano não se esgota a disciplina relativa à proteção especifica de todas as 
minorias perceptíveis na realidade sócio-jurídica contemporânea, que ape-
nas encontram alguma forma de proteção internacional geral na Seção II, 9, 
que versa sobre Discriminação. Nessa Seção se localizam, para exemplo, a 
Convenção Internacional relativa à eliminação de todas as formas de discri-
minação racial (1965), a Declaração sobre a raça e os preconceitos raciais 
(1978), a Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias 
nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas (1992), a Declaração sobre a 
eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na 
religião ou nas convicções (1981), a Convenção relativa aos povos indígenas 
e tribais em Países independentes (1989), Convenção para a prevenção e 
repressão do crime de genocídio (1948), entre outras.

È, pois, no plano da institucionalização constitucional3 e na legislação in-
fraconstitucional dos Estadosque os direitos de minorias mais especifica-
mente determinadas vêm a ser tratados e protegidos, com medidas coerciti-
vas ou garantias de exercício de direitos. 

Nesse âmbito, a definição de minorias deriva de várias razões: arranjos 
históricos, como a acomodação de minorias linguísticas (Bélgica e Canadá); 
proteção de grupos que, no passado, sofreram injustiças que devem ser res-
gatadas (indígenas); minorias religiosas que, por questões variadas, sofrem 
perseguições, não obstante o texto constitucional abrigar o princípio da 
igualdade de todos perante a lei; minorias raciais, grupos que, por razões di-
versas, precisam de proteção especial para o pleno exercício de seus direitos 
e assim por diante.

No Projeto de Pesquisa “Direitos das Minorias: efetivação legislativa, ad-
ministrativa e jurisdicional”, em desenvolvimento pelo Mestrado em Direito 
do Centro Universitário FIEO - UNIFIEO elegeu-se, como tema de pesquisa 

3 Ver HTTP/search.proquest.com.pgrl/docview/1419030570/Record/31.... Accommodating 
minority groups: the politics of minorities protection in Italy. Accesso em 20 jan 2015.
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para a continuação dos estudos, a análise do tratamento desses direitos nas 
Constituições da América Latina e do Caribe.

Influiu na escolha desse tema o disposto no parágrafo único do art. 4º da 
Constituição Federativa do Brasil que, ao mencionar os princípios que regem 
nosso Estado em suas relações internacionais, determina que o Brasil “bus-
cará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”.

Considerou a equipe pesquisadora que, nos estudos jurídicos brasileiros, 
há parcimoniosa preocupação com a cultura jurídica dos estados que com-
põem a América Latina e que, quanto ao tema “minorias”, há uma quase au-
sência de pesquisas a respeito.

Assim, para o desenvolvimento desse projeto adotou-se, como primeiro 
passo, o método comparativo, buscando-se pela via da interpretação cons-
titucional avaliar o tratamento das minorias em cada constituição para, na 
sequência, examinar-se a efetivação legislativa, administrativa e jurisdicio-
nal das minorias em cada Estado, contando-se com o apoio de autores dos 
respectivos Estados, na medida do possível.

Algumas sugestões para garantir certa uniformidade no desenrolar da 
pesquisa e na elaboração de artigos e trabalhos foram adotadas.

Na primeira abordagem do tema, projetou-se organizar a pesquisa em 
grupos dos Estados que compõem a América Latina, incluindo os do Caribe, 
com o propósito de, uma vez realizada a pesquisa, transformá-la em livros 
contendo, cada um, uma parte inicial, com o conteúdo ou tratamento cons-
titucional das minorias nos grupos identificados e, uma segunda parte, com 
a análise da proteção legislativa, administrativa e jurisdicional de minorias 
identificadas pela pesquisa.

Releva mencionar, nesse ponto, que o Projeto de Pesquisa ganhou a ade-
são de instituições que compõem a Rede Brasileira de Pesquisa em Direitos 
Fundamentais – RBPDF, pelo que representantes dos integrantes da Rede 
compõem a coordenação geral das obras a serem editadas nessa fase da pes-
quisa.  Outras instituições também participam do projeto.
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Assim, a primeira obra resultante desse Projeto conta com a participação 
de pesquisadores dos PPGDS da PUC/RS, e da PUC/SP, da UNISAL, do UNI-
FIEO, da UNOESC e da UniBRASIL.

Todos os livros resultantes do projeto serão reunidos em uma Coleção: Di-
reitos das Minorias na América Latina e no Caribe:PERSPECTIVA CONVEN-
CIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

No primeiro Livro (Livro I), que é o objeto dessa obra, se cuidará do tema 
nas Constituições, na legislação e na projeção dos documentos internacio-
nais latino-americanos nos Estados: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Peru e Uruguai.

Anna Candida da Cunha Ferraz 

(Líder do Projeto de Pesquisa certificado no CNPq)
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Parte I
Minorias nas constituições da 

Argentina, Brasil, Bolívia,  
Colômbia, Peru e Uruguai.

Minorias en las constituciones de 
Argentina, Brasil, Bolívia,  
Colômbia, Peru y Uruguay.
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CAPÍTULO 1 - MINORIAS E PRINCÍPIO DA IGUALDADE 
NO DIREITO CONSTITUCIONAL ARGENTINO

MINORIAS Y PRINCÍPIO DE IGUALDAD EM EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL ARGENTINO

Fernando Pavan Baptista
Anna Candida da Cunha Ferraz

1. DEMOCRACIA E MINORIAS

Entre 1976 e 1983, a Argentina passou por um período sangrento em sua 
história recente, por conta do golpe civil-militar, que deixou um rastro de 
aproximadamente 30 mil mortos e desaparecidos. Durante esses anos de 
terror de Estado, instalou-se um cruel regime ditatorial no país, onde direi-
tos humanos fundamentais foram violados sistematicamente pelos grupos 
detentores do poder. Após fracassos sucessivos no campo político e econô-
mico, gerando descontentamento interno generalizado, e crescentes pres-
sões internacionaispela redemocratização do país, a humilhante derrota 
para a Grã-Bretanha na Guerra das Malvinas abreviou a queda do regime 
militar. Em 1983, a democracia ressurge timidamente, com a eleição de um 
presidente civil, e vai se restabelecendo de forma gradual, buscando reparar 
e recuperar os danos e traumas sofridos pela população argentina. Desde 
então, pouco mais de 500 pessoas, entre civis e militares, foram condenadas 
pelos tribunais argentinos, por terem cometido graves violações de direitos 
humanos nesse período. A democracia venceria uma vez mais, fazendo reer-
guer-se o Estado Democrático de Direito.
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O modelo político prevalente nos Estados Democráticos de Direito é o de-
nominado democracia representativa, estruturado essencialmente na regra 
da maioria, em que a vontade do povo se expressa mediante a atuação de 
intermediários, isto é, os eleitores participam do poder estatal tão somente 
exercendo seu direito de voto, cujos representantes mais votados irão deci-
dir e deliberar sobre os interesses de toda a coletividade.

Assim, esse modelo prioriza os valores e as necessidades da maioria dos 
cidadãos do Estado, refletindo teoricamente o que se poderia chamar de voz 
do povo, ideia que, por sua vez, se confunde com os conceitos de igualdade 
e de justiça. Parece-nos óbvio que essa expressão emblemática do discurso 
político não passa de uma ficção, que não possui referência na realidade.

A ilusão da liberdade de se escolher o próprio destino é desenhada po-
liticamente, anulando-se a autonomia das diferentes vontades individuais, 
somando-as e transformando-as numa homogênea vontade geral e coleti-
va, representada pela padronização dos interesses da maioria, sem levar em 
conta suas incontáveis diferenças. Uma espécie de acordo de vontades que 
adquire aparência monolítica.

Ocorre, assim, um fenômeno paradoxal, em que a vontade da maioria, 
um dos pilares da democracia, revela-se como um instrumento retórico, 
sem referência na realidade, mas cujos efeitos legitimam um modelo de 
dominação de ordem política, econômica, social, cultural, étnica, sexual e 
tantas outras. É nesse ambiente de composição de forças heterogêneas que 
surgem condições favoráveis para a tirania da maioria, forma de opressão 
sobre grupos minoritários da sociedade, que, por não assimilarem a ideo-
logia e os valores morais impostos pelos grupos dominantes, ou simples-
mente não pertencerem a esses grupos, são excluídos do poder nos siste-
mas da democracia representativa, em que o voto dissidente não produz 
qualquer consequência concreta.

Na prática, a força de resistência das minorias oprimidas mostra-se mais 
eficaz em reações sociais à margem das leis, do que propriamente num siste-
ma constitucional de freios e contrapesos que prometa resguardar os direi-
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tos humanos fundamentais, haja vista que o princípio da igualdade, formal-
mente consagrado nas constituições democráticas e declarações universais, 
não garante a implantação de ações afirmativas e políticas públicas que res-
gatem as desigualdades materiais.

2. IGUALDADE E MINORIAS

Na Filosofia do Direito, o termo igualdade possui diversas acepções, den-
tre elas, a igualdade ontológica dos homens, a igualdade do justo, a igualdade 
jurídica, a igualdade material. Todas elas estão atreladas à exigência de justi-
ça e carregam referências metafísicas da filosofia, que carecem de objetivida-
de científica, impossibilitando uma conceituação única e precisa.

Qualquer que seja a concepção adotada, igualdade designa a relação entre 
dois ou mais entes e não uma entidade em si. São as propriedades de compa-
ração e de proporção que conferem à igualdade seu conteúdo hermenêutico.

Enquanto a proposição “Fulano é livre” possui sentido em si mesma, a pro-
posição “Fulano é igual” carece de sentido, se não for completada por um 
termo de comparação ou proporção (igual a quem ou igual em que).

O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos,proclamada pela 
Organização das Nações Unidas em 1948, afirma categoricamente: “Todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos...”.

Obviamente, essa paridade ontológica é ficção. Não há no mundo real 
uma relação de igualdade absoluta, tampouco de desigualdade, portanto, 
a igualdade é sempre abstração reducionista, que agrega as semelhanças e 
despreza as diferenças entre os seres humanos, implicando uma definição 
instrumental de Justiça, de fundo analógico. Assim, de modo operacional, se-
param-se as similitudes essenciais e ignoram-se as diferenças acidentais. O 
exemplo dos ovos merece ser lembrado: os homens são tão iguais e desiguais 
como um ovo e outro.

Abandonando-se a visão ortodoxa quantitativa, que as classifica simples-
mente como uma proporção inferior em referência à maioria numérica, as 
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minorias se definem como camadas da sociedade em estado de desigualda-
de, na comparação com as classes dominantes, que se compõem, formando 
uma maioria no universo eleitoral. Os diversos grupos minoritários margina-
lizados, que, em alguns aspectos da vida social, estão proporcionalmente em 
desvantagem em relação aos grupos majoritários, não exercem influência no 
poder estatal nem nas decisões que lhes dizem respeito diretamente, não 
importando qual proporção numérica representem, adquirindo, portanto, 
conotação qualitativa.

Em visão bastante sintética e pragmática, podemos distinguir maiorias de 
minorias como a oposição entre os iguais e os desiguais, respectivamente.

Nessa acepção, os conceitos de maioria e de minoria são conceitos funcio-
nais, que servem de instrumento à ideologia de dominação, oculta atrás dos 
três pilares da democracia moderna: liberdade, igualdade e fraternidade.

3. IGUALDADE MATERIAL

O princípio da igualdade material nos interessa particularmente, porque 
corresponde a setores ou grupos sociais em situação de desvantagem no am-
biente político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro que gere 
impedimentos e restrições, independentemente da sua proporção numérica 
no universo populacional. Pressupõe a conscientização da sociedade, com 
a adoção de ações afirmativas comunitárias, bem como a intervenção dos 
poderes constituídos, com reformas legislativas e políticas públicas, a fim de 
equilibrar as crescentes distorções, priorizando-se a igualdade real de opor-
tunidades, de tratamento e de resultados, e garantindo-se o direito à diferen-
ça, com foco no resgate da dignidade humana.

As evidências da alteridade do homem e a disseminação da diversidade 
social e da pluralidade cultural fomentam um sistema dinâmico de desigual-
dades e diferenças que impõe desafios permanentes aos Estados que se au-
toproclamam democráticos.

Cabe ao Estado e à sociedade removerem os obstáculos que impedem ou 
dificultam às pessoas desfavorecidas e vulneráveis o pleno exercício de seus 
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direitos, em pé de igualdade com as camadas privilegiadas que compõem 
as maiorias, mediante ações protetivas e inclusivas, a fim de equilibrar as 
desigualdades, garantir as diferenças e eliminar restrições, discriminações, 
perseguições e exclusões.

Esses instrumentos compensatórios abrangem ações de conscientiza-
ção social, políticas de incentivo e legislação especial. Porém, não bastam 
as ações intervencionistas do Welfare State para a eficácia dos resultados. A 
mobilização da sociedade, mediante a participação dos mais variados gru-
pos de interesse (ONGs), das associações de classes (sindicatos), da impren-
sa e, ultimamente, também das influentes redes sociais, têm papel decisivo 
na procura do equilíbrio das desigualdades e da inclusão das minorias.

4. IGUALDADE E DIREITOS DAS MINORIAS NA CONSTITUIÇÃO  
ARGENTINA

A “Constitución Nacional Argentina” data de 1853 e sofreu sucessivas re-
formas em 1860, 1866, 1898, 1957 e a última, atualmente em vigor, sancio-
nada em 15 de dezembro de 1994 e promulgada em 03 de janeiro de 1995.

O capítulo primeiro da primeira parte inaugura o diploma legal com o título 
“Declaraciones, derechos y garantías”, onde estão dispostos 35 artigos. O capítu-
lo segundo trata de “Nuevos derechos y garantias”, arrolados do artigo 36 ao 43.

Em relação aos direitos e às garantias das minorias, podemos destacar os 
seguintes dispositivos da primeira parte da Constituição:

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los 

siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de 

navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 

permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publi-

car sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y dispo-

ner de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar 

libremente su culto; de enseñar y aprender.
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Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condi-

ciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso 

y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital 

móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las 

ganancias de las empresas, con control de la producción y co-

laboración en la dirección; protección contra el despido arbi-

trario; estabilidad del empleado público; organización sindical 

libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un 

registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colecti-

vos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el dere-

cho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las ga-

rantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y 

las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que 

tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley 

establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 

entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera 

y económica, administradas por los interesados con participa-

ción del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 

jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la 

familia; la defensa del bien de familia; la compensación econó-

mica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Artículo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los po-

cos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Cons-

titución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que 

dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de 

personas es un crimen de que serán responsables los que lo 

celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los 

esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres 

por el solo hecho de pisar el territorio de la República.
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Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de 

sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni 

títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, 

y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. 

La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Artículo 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación 

de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su 

industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprar-

los y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente 

su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obliga-

dos a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas 

extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años 

continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este 

término a favor del que lo solicite, alegando y probando servi-

cios a la República.

Artículo 25.- El Gobierno federal fomentará la inmigración 

europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto 

alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros 

que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e 

introducir y enseñar las ciencias y las artes.

Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos 

en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes 

que reglamenten su ejercicio.

Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera 

la Constitución no serán entendidos como negación de otros de-

rechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio 

de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuan-

do se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra 

el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos se-

rán insanablemente nulos.



40 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 

29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y 

excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de 

estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades 

de esta Constitución o las de las provincias, los que responde-

rán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas 

serán imprescriptibles.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra 

quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este 

artículo.

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incur-

riere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enri-

quecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes 

determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejer-

cicio de la función.

Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de 

los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía 

popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio 

es universal, igual, secreto y obligatorio.

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres 

para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará 

por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos 

y en el régimen electoral.

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita 

y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial 

más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públi-

cas o de particulares, que en forma actual o inminente lesio-
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ne, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Consti-

tución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar 

la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 

omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de dis-

criminación y en lo relativo a los derechos que protegen al am-

biente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a 

los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos 

fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los re-

quisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar co-

nocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que 

consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados 

destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discrimi-

nación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad 

o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las 

fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amena-

zado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegíti-

mo en la forma o condiciones de detención, o en el de desapa-

rición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá 

ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor 

y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del 

estado de sitio.

O capítulo quarto da segunda parte da Constituição trata das atribuições 
do Congresso, das quais selecionamos os seguintes dispositivos de proteção 
às minorias, cujas ações afirmativas incluem a proteção, o desenvolvimen-
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to e a integração de indígenas, trabalhadores, estudantes, artistas, crianças, 
mulheres, idosos e deficientes:

Artículo 75.- Corresponde al Congreso:

17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos in-

dígenas argentinos.

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso 

económico con justicia social, a la productividad de la economía 

nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional 

de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la in-

vestigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y 

aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento 

de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a 

equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. 

Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que 

consoliden la unidad nacional respetando las particularidades 

provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indele-

gable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la 

promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportuni-

dades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen 

los principios de gratuidad y equidad de la educación pública es-

tatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la li-

bre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio 

artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás nacio-

nes y con las organizaciones internacionales y los concordatos 



43PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía 

superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacio-

nal de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 

Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Geno-

cidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eli-

minación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 

la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del 

Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía consti-

tucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 

Constitución y deben entenderse complementarios de los dere-

chos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denuncia-

dos, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, con previa apro-

bación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 

de cada Cámara.

23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanti-

cen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por 

los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 

particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 

personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en pro-

tección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo 

hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la 

madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
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O capítulo sétimo da segunda parte da Constituição trata do “Defensor del 
Pueblo”, órgão público independente e autônomo, cuja principal função é a 
defesa e proteção dos Direitos Humanos frente ao Estado. A Defensoria do 
Povo opera contra a discriminação negativa estatal e se divide em diversas 
áreas especializadas, como mulheres, crianças, deficientes e temas relacio-
nados à cultura, educação e saúde:

Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano indepen-

diente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que ac-

tuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de 

ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los 

derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tute-

lados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisio-

nes de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones 

administrativas públicas.

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y 

removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de 

los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las 

inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo 

cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

La organización y el funcionamiento de esta institución se-
rán regulados por una ley especial.

5. TRATADOS INTERNACIONAIS COM HIERARQUIA CONSTITU-
CIONAL DE PROTEÇÃO ÀS MINORIAS NO DIREITO ARGENTINO

Os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos foram incorporados 
à Constituição Nacional Argentina na última reforma, em 1994, alcançando 
o mesmo patamar hierárquico constitucional, de modo que ambos formam 
a Lei Suprema da Nação, pairando sobre os três Poderes do Estado. Estabe-
lecem, assim, limites à soberania do Estado e são de aplicação obrigatória 
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e de eficácia imediata em todas as províncias do país, após sanção do Con-
gresso Nacional.

Além de consagrarem salvaguardas universais dos direitos humanos em 
geral, a todos, sem distinção, garantem proteção e igualdade de oportunida-
des, de tratamento e de resultados a diversas minorias sociais vulneráveis, 
tais como indígenas, trabalhadores, mulheres, crianças, deficientes, refugia-
dos, migrantes e outras.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Declaración Universal de Derechos Humanos

Ley 23.054 – Convención Americana sobre Derechos Humanos- Pacto de San 
José de Costa Rica

Ley 23.313 – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales – Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo

Decreto-Ley 6.286/56 – Convención para la Prevención y sanción del Delito 
de Genocidio

Ley 17.468 - Convención relativa al Estatuto de los Refugiados

Ley 17.722 – Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación Racial

Ley 9.983 - Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles 
a la Mujer

Ley 23.179 – Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimi-
nación contra la Mujer

Ley 24.632 - Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer - “Convención de Belem do Para”

Ley 23.338 – Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles Inhu-
manos o Degradantes

Ley 23.849 – Convención sobre los Derechos del Niño
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Ley 25.255 - Convenio N° 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y la Acción inmediata para su Eliminación

Ley 25.616 - Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados

Ley 25.763 - Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño 
relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños 
en la Pornografía

Ley 24.556 – Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas

Ley 24.584 – Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 
de los crímenes de lesa humanidad

Ley 25.280 - Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Ley 26.378 – Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Ley 25179 - Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 
Menores

Ley 25.632 - Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y 
Aire, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional

Ley 26.202 - Convención Internacional sobre la Protección de todos los Traba-
jadores Migratorios y de sus Familiares

Ley 24.071 - Convenio 169 sobre Pueblos Indíginas y Tribales de la OIT

6. LEGISLAÇÃO PERTINENTE INFRACONSTITUCIONAL

Além da Constituição e dos Tratados Internacionais, há também leis e de-
cretos nacionais da Argentina que fazem referência à não discriminação, e 
que complementam e regulamentam a legislação superior, das quais mere-
cem registro:
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Ley N° 22.431. Protección Integral de las personas discapacitadas

Ley N° 23.302. Proteccion de comunidades aborigenes

Ley N° 23.511. Creación del Banco Nacional de Datos Genéticos

Ley N° 23.592. Penalizacion de actos discriminatorios

Ley N° 24.321. Regulacion de la ausencia de personas por desaparicion forzada

Ley N° 24.382. “Día Nacional de Lucha contra las discriminaciones”

Ley N° 24.515. Creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xe-
nofobia y el Racismo

Ley N° 25.326. Protección de Datos Personales

Ley N° 25.391. Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en 
la República Argentina

Ley Nº 25.673. Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable.

Ley N° 25.746. Registro Nacional de Información de Personas Menores 
Extraviadas

Ley N° 25.779. Declaración de Nulidad de las Leyes de “Punto Final” y “Obe-
diencia Debida”

Ley Nº 25.864 Fijación de un Ciclo Lectivo Anual Mínimo Para Establecimien-
tos Educativos de Todo el País

Ley N° 25.871. Política Migratoria Argentina

Ley N° 25.914. Indemnización para Niños y Niñas Nacidos en Cautiverio

Ley Nº 25.929. Salud Pública. Obligaciones de las Obras Sociales y Medicina 
Prepaga.(Ley de Parto Humanizado)

Ley N° 25.974. Creación de un Fondo de Reparación Histórica para la Localiza-
ción y Restitución de Niños Secuestrados o Nacidos en Cautiverio

Ley 26.058.Ley de Educación Técnico Profesional.
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Ley N° 26.061. Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes.

Ley N° 26.085. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Ley Nº 26.130. Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica.

Ley Nº 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Ley Nº 26.233. Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil.

Ley Nº 26.298. Apruébese la Convención Internacional para la Protección de 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 2006.

Ley Nº 26.331 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos.

Ley Nº 26.364. Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus 
Víctimas.

Ley Nº 26.390.Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente.

Ley Nº 26.417. Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Publico.

Ley Nº 26.485. Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relacio-
nes Interpersonales.

Ley Nº 26.529. Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento 
Informado.

Ley Nº 26.571. Ley de Democratización de la Representación Política, la Trans-
parencia y la Equidad Electoral.

Ley Nº 26.618. Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Modificación al Có-
digo Civil.

Ley Nº 26.657. Ley Nacional de Salud Mental.



49PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

Ley 26.688. Declaración de Interés Nacional la Investigación y Producción Pú-
blica de Medicamentos, Materias Primas para la Producción de Medicamen-
tos, Vacunas y Productos Médicos.

Ley Nº 26.727. Trabajo Agrario.

Ley Nº 26.737. Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Ley Nº26.742. Muerte Digna. Derechos del Paciente en su relación con los Pro-
fesionales e Instituciones de la Salud.

Ley Nº 26.743. Ley de Identidad de Género.

Ley Nº 26.774. Ley del Voto Joven.

Ley Nº 26.812. Muerte Digna. Derechos del Paciente en su relación con los Pro-
fesionales e Instituciones de la Salud.

Ley Nº 26.844. Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 
Casas Particulares.

Ley Nº 26.862. Ley de Reproducción Medicamente Asistida.

7. DIREITOS DAS MINORIAS IMPLÍCITOS NA CONSTITUIÇÃO

Por outro lado, o princípio da igualdade e os direitos humanos explici-
tamente estabelecidos na legislação escrita nacional e internacional, que 
vigoram em território argentino, não esgotam outros direitos e garantias 
implícitos, que a Constituição abriga em seu artigo 33, e que reproduzimos 
novamente:

Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enu-

mera la Constitución no serán entendidos como negación de 

otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del 

principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana 

de gobierno.
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Graças a esse dispositivo abrangente, é sempre possível incorporar novos 
direitos e garantias no ordenamento jurídico sem a necessidade de emendas 
constitucionais ou legislação ordinária. O mecanismo confere dinamismo e 
eficácia à evolução dos direitos humanos e promove a prevalência de princí-
pios e valores sobre o texto das leis escritas, transformando o direito positi-
vo em um sistema aberto, capaz de proteger e amparar grupos minoritários 
discriminados e à margem das leis.

Nessa categoria de direitos implícitos incluem-se o direito à vida, à saúde, 
à integridade física, psíquica e moral, à segurança, ao nome, à honra, à in-
formação, à cultura e a todos os outros direitos omitidos no direito positivo 
argentino que impliquem a garantia da dignidade humana.

Aqui também relacionam-se os direitos difusos e coletivos que não estão 
expressos na Constituição ou nos Tratados Internacionais com hierarquia 
constitucional.

Podemos ainda suscitar, dentre os direitos mais relevantes para a prote-
ção das minorias, porém não enumerados no rol dos direitos humanos fun-
damentais, o direito de ser diferente. Essa garantia, implicitamente extraída 
dos princípios supraconstitucionais e incorporada no sistema jurídico, pro-
move a convivência harmoniosa entre os diferentes, ou, em outras palavras, 
incentiva a inclusão das minorias no convívio social, sustentando a tolerân-
cia frente a minorias étnicas, linguísticas, raciais, ou ainda a aceitação dos 
homossexuais, dos deficientes e de todos aqueles que representam minorias 
desiguais em comparação ao padrão dominante de igualdade.

8. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA ARGENTINA

Em seguida, passamos a expor alguns julgamentos que fixaram jurispru-
dência da Corte Suprema Argentina, em que o princípio da igualdade norteou 
as decisões sobre direitos humanos fundamentais, ante situações discrimi-
natórias contra minorias. Trataremos aqui de três casos, relativos a discri-
minações por nacionalidade, sexo e idade, em que o juízo da razoabilidade 
prevaleceu no controle constitucional.
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A) Direito de não ser discriminado por razão da origem nacional e 
de nacionalidade

O caso Inés María Repetto contra província de Buenos Aires sobre 
inconstitucionalidade de normas legais (1988)

Inés María Repetto, de nacionalidade norte-americana e pais argentinos, 
que havia ingressado no país com a idade de três anos, era professora de um 
estabelecimento educativo pertencente ao ensino privado da província de 
Buenos Aires. Devido a uma inspeção realizada por autoridade escolar, foi 
informada de que não poderia continuar desempenhando o cargo que ocu-
pava pelo fato de não possuir nacionalidade argentina, sendo essa exigida 
pela regulamentação aplicável.

Depois de esgotar as instâncias administrativas pertinentes, Inés Repetto 
moveu ação contra a província de Buenos Aires a fim de que se declarasse 
a inconstitucionalidade do artigo 5º, inciso a), do Regulamento Geral de Es-
colas Privadas, vigente pela resolução 2877 de 17 de julho de 1959 e sua 
posterior modificação realizada pela resolução 721 de 23 de março de 1977, 
assim como do decreto 4 de 4 de janeiro de 1980.

Essa norma estabelecia o requisito da nacionalidade argentina, nativa ou 
adquirida por via de opção ou naturalização, para exercer a docência em ca-
ráter titular ou suplente na atividade privada, sistemática ou assistemática. 
Tal exigência também estava contemplada no artigo 57 da lei 10.579, vigente 
na província demandada.

A autora sustentou a inconstitucionalidade das normas editadas pela pro-
víncia de Buenos Aires, em razão da indevida restrição dos direitos que em 
sua condição de estrangeira lhe permite a Constituição Nacional em seu ar-
tigo 20.

Na contestação do recurso, a província sustentou que as normas impug-
nadas não faziam nada além do que regulamentar o requisito da idoneidade, 
o qual, vinculado à nacionalidade, importava em assegurar a defesa dos in-
teresses da Nação.
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A Corte acolheu o recurso, resolvendo por unanimidade declarar a incons-
titucionalidade das disposições normativas questionadas, por considerá-las 
violações do princípio da igualdade.

Se bem que o caso se resolveu por unanimidade, e no acórdão podem veri-
ficar-se votos que representam três linhas de argumentação diferentes.

Os votos dos juízes Caballero e Belluscio centraram-se no artigo 20 da 
Constituição Nacional e se fundamentaram sinteticamente nas seguintes 
afirmações:

i) O exercício dos direitos civis e, especialmente, no desempenho das 
profissões, os estrangeiros estão totalmente equiparados aos ar-
gentinos.

ii) O interesse vital do Estado na educação não pode ser invocado gene-
ricamente para aceitar a validez constitucional das normas regula-
mentares impugnadas.

O terceiro voto pertence ao juiz Fayt, que sustentou:

i) A questão não se resolve mediante o artigo 20 da Constituição Nacio-
nal, porque o decisivo era determinar se o requisito de ser argentino 
surgiu ou não de um razoável exercício do poder do Estado de regu-
lamentar os direitos constitucionais.

ii) A Corte já disse em reiterados pronunciamentos que a Constituição 
não concede direitos absolutos.

iii) A necessidade de integrar efetivamente à Nação os diferentes apor-
tes étnicos em épocas de imigração conduziu a se editarem normas 
como as que se questionaram.

iv) O quadro histórico sofreu grandes modificações, cumprindo a função 
de socialização em importante medida a educação sistemática, atra-
vés dos meios massivos de comunicação.
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v) O controle administrativo sobre o ensino sistemático assentou-se 
plenamente, de modo que não se requer indispensavelmente a nacio-
nalidade dos docentes.

vi) Por esses motivos expostos, as normas atacadas não resistem na 
atualidade ao controle de razoabilidade constitucional.

Os juízes Petracchi e Bacqué coincidiram com os dois primeiros votos, mas 
argumentaram ainda:

i) Toda distinção efetuada entre nacionais e estrangeiros, no que diz 
respeito aos direitos reconhecidos na Lei Fundamental, foram afeta-
dos por uma presunção de inconstitucionalidade.

ii) Todo aquele que sustenta a legitimidade da citada distinção deve 
acreditar na existência de um interesse estatal urgente para justifi-
cá-la, e nao é suficiente, para esse efeito, que a medida adotada seja 
razoável.

iii) A demandada não provou qual é o interesse estatal urgente.

B) Direito de não ser discriminado por razão de sexo

O caso Gonzáles de Delgado, Cristina e outros contra a Universidade 
Nacional de Córdoba (2000)

Um grupo de pais de alunos do Colégio Nacional de Monserrat, dependen-
te da Universidade Nacional de Córdoba, interpôs ação judicial contra essa 
última, com a pretensão de que se tornasse sem efeito a Resolução núme-
ro 2/97, do Conselho Superior, que determinava que as inscrições naque-
le estabelecimento educacional se efetuassem sem distinção de sexo. Até o 
ato administrativo em questão, só podiam ingressar no Colegio Nacional de 
Monserrat meninos, estando vedado o acesso a meninas.

A sentença de primeira instância julgou procedente a demanda, sendo 
posteriormente revogada pela Câmara Federal de Apelações de Córdoba. 
Contra tal pronunciamento, os autores entraram com recurso extraordiná-
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rio, cuja denegação motivou a interposição de outro recurso perante a Corte 
Suprema Argentina.

O tribunal máximo da Nação negou por unanimidade o recurso, confir-
mando a decisão de segundo grau e declarando a validez da Resolução 2/97 
do Conselho Superior da Universidade Naciona de Córdoba, mas os votos fo-
ram divididos em relação às razões apresentadas, podendo ser identificadas 
duas linhas de argumentação:

i) A primeira que, além de considerar que a Resolução impugnada cons-
tituía a única alternativa compatível com o princípio da igualdade, 
também sustentava que a educação mista se impõe pela Convenção 
sobre todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (juízes Fayt, 
Petracchi, Bossert e Vázquez).

ii) A segunda, que também considerou que a Resolução impugnada 
era compatível com os princípios de igualdade e não discriminação, 
acrescenta, no entanto, que a educação mista não se encontra como 
única alternativa do citado Tratado Internacional, bastando que seja 
garantida às mulheres a mesma qualidade de ensino que aos homens, 
não tendo necessariamente de ser no mesmo estabelecimento (juiz 
Boggiano).

A diferença entre as duas posições está em que o artigo 10 da Convenção, 
que prevê acesso pleno à mesma educação a homens e mulheres e estimula 
o ensino misto, constitui fundamento apenas da primeira.

C) Direito de não ser discriminado por razão de idade
O caso Blanca T. Franco contra a província de Buenos Aires (2002)

A escrivã Blanca T. Franco interpôs recurso extraordinário contra decisão 
da Suprema Corte da província de Buenos Aires, que denegou demanda em 
que solicitou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 32, inciso I, do 
Decreto-lei provincial 9020/78 e da Resolução do Ministério do Governo da 
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província número 51/54. O decreto recorrido dispunha como causa de inca-
pacidade para exercer funções notariais a idade de setenta e cinco anos; ba-
seado nesse decreto, a citada resolução determinou a cessação da recorrente 
como titular de seu registro notarial.

Ao final do processo, seu recurso foi acolhido favoravelmente pela Corte 
Suprema Argentina, que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo le-
gal e a consequente nulidade da Resolução impugnada.

A Corte Suprema da Nação, no entanto, sustentou que o artigo 32, inciso I 
do Decreto-lei 9020/78, que dispõe uma espécie de presunção de que quem 
alcança a idade ali prevista encontra-se incapacitado para exercer a função 
notarial, revela-se arbitrário devido à sua generalidade e sua falta de base 
racional, além de vulnerar o direito de trabalhar e a garantia de igualdade 
perante a lei, consagrados na Constituição Nacional e em Tratados Interna-
cionais de hierarquia constitucional.

Examinando a adequação e a necessidade da norma para alcançar o fim 
de interesse público proposto, o máximo tribunal considerou que a limitação 
temporal do exercício da profissão aludida não possui proporção adequada 
com a necessidade de tutelar o interesse público comprometido, pois somen-
te o fato de alcançar a idade de setenta e cinco anos não revela a ausência de 
condições para cumprir a função notarial.

A Suprema Corte de Buenos Aires, em seu julgamento, havia alegado 
que, além da carência de condições para exercer a função notarial a partir 
dos setenta e cinco anos, o principal objetivo da distinção etária questio-
nada pela autora consistia na necessidade de se promover a renovação dos 
titulares de registro, em razão do número limitado de concessões públicas 
de registros notariais, promovendo, assim, a igualdade de oportunidades. 
Não obstante, sobre este último argumento, que sustenta as finalidades da 
norma, a Corte Suprema da Nação não se pronunciou, ao declarar, em úl-
tima instância, a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, em face 
da discriminação por razão de idade.
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CONCLUSÃO

A Constituição da Nação Argentina é composta por 129 artigos divididos 
em duas partes, a primeira trata das Declarações, Direitos e Garantias, e a 
segunda da organização do Estado. 

A Constituição não é prolixa nem redundante, portanto, conforme de-
monstramos, aborda o princípio da igualdade e os direitos das minorias de 
forma dispersa, porém bastante abrangente, pois, da mesma forma que po-
sitiva no texto constitucional, algumas garantias e prerrogativas dos grupos 
vulneráveis, como indígenas, trabalhadores, estudantes, artistas, estrangei-
ros, crianças, mulheres, idosos e deficientes, incorpora os dispositivos dos 
Tratados Internacionais de direitos humanos na própria Constituição Nacio-
nal e se complementa com legislação especial, esta bastante abundante.

Além da legislação escrita, o artigo 33 abriga direitos não explícitos na 
Constituição, mas que nascem de princípios e valores da soberania do povo 
e do sistema republicano de governo.

Nessa categoria, incluem-se o direito à vida, à saúde, à cultura e outros 
direitos omitidos no direito positivo argentino que garantem a dignidade hu-
mana e o direito de ser diferente.

Cabe salientar um dispositivo curioso, que se perpetua na Constituição. O 
artigo 15 estabelece que não há escravos na Argentina:

“En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy exis-

ten quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley 

especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declara-

ción. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen 

de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o 

funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo 

se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territo-

rio de la República”.

Nunca é demais precaver.
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CAPÍTULO 2 - O DIREITO DAS MINORIAS NA CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

EL DERECHO DE LAS MINORIAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL DE 1988

Anna Candida da Cunha Ferraz - UNIFIEO
Fernando Pavan Baptista – UNIFIEO

INTRODUÇÃO

Esse artigo analisa as “minorias” ou os direitos das minorias vertidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com alguma refe-
rência à efetivação legislativa, administrativa e jurisprudencial, já que seria 
inviável, para os objetivos dessa pesquisa, esgotar toda a temática em um 
único texto.

Não há, ainda, um conceito universal de minorias (RIOS JUNIOR, 2013): 
“O conceito de minoria possui textura aberta, não sendo possível defini-lo 
de uma única forma”. Por essa razão, de início, convém fixar, que, para os 
fins dessa pesquisa, o conceito de minorias que se adota é o vertido na obra 
Comentários ao Estatuto do Idoso: Efetivação legislativa, administrativa e ju-
risdicional4, brevemente resumido como segue:

4 Para exame mais completo dessa temática ver FERRAZ, Anna Candida da Cunha, BAPTISTA, 
Fernando PAVAN, SOUZA PINTO FILHO, Ariovaldo (organizadores). Comentários ao Estatuto 
do idoso: Efetivação legislativa, administrativa e jurisdicional. Osasco: EdiFIEO, 2015. pp. 
19-30.
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Em linhas gerais, num Estado Democrático de Direito, as mi-

norias representam todas as camadas da população que não 

compõem a maioria governante, portanto, excluídas do poder 

decisório do Estado. Assim como as maiorias, minorias são cir-

cunstanciais e o seu é um conceito aberto.

O termo minoria pode se referir tanto a um grupo social em in-

ferioridade numérica quanto a um grupo em situação de opres-

são, de subordinação ou de discriminação em relação a outro 

grupo dominante e majoritário. Em termos conceituais ampla-

mente aceitos no âmbito dos direitos humanos e dos organis-

mos internacionais, a definição das minorias tem uma dupla 

conotação, quantitativa e qualitativa, pois se refere a grupos po-

pulacionais numericamente inferiores, em desvantagem nacio-

nal, étnica, cultural, religiosa ou linguística, e que são excluídos 

da participação política, econômica e social do país.

Essa é a definição adotada por consenso no art. 1º da Declara-

ção das Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas 

da ONU de 19925, que mescla critérios objetivos e subjetivos, a 

saber: um grupo numericamente inferior do resto da população 

de um Estado, em uma posição nãodominante, cujos membros 

possuem características nacionais, étnicas, culturais religiosas 

ou linguísticas próprias, que diferem da maioria, sendo dever do 

Estado proteger sua existência e preservar suas identidades.

Essa classificação pode ser ampliada para incluir minorias de gê-

nero, de idade, de condição física ou psíquica e outras mais em 

situação desfavorável na sociedade. Os exemplos de marginaliza-

ção, de perseguição e até de extermínio dessas minorias são his-

tóricos, e continuam a ser praticados no mundo contemporâneo.

5 CF. BITTAR, E. C. B. e ALMEIDA, Guilherme Assis de (Org.). MiniCódigo de DIREITOS 
HUMANOS, Edição revista e ampliada, Brasília: Secretaria Especial dos direitos Humanos 
2010, p. 668 e segts. Dispõe esse art. 1: Os Estados protegerão a existência e a identidade 
nacional ou étnica, cultural, religiosa e linguística das minorias dentro de seus respectivos 
territórios e fomentarão condições para a promoção de identidade.
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Em resumo, para o fim dessa pesquisa considera-se o termo “minorias” 
em seu sentido quantitativo e qualitativo, desde que esse abranja qualquer 
grupo tido como vulnerável, hipossuficiente, rejeitado ou perseguido, inde-
pendentemente de se tratar de um grupo que represente, numericamente, 
a maioria na população, porquanto esse é o sentido do termo que se pode 
extrair do texto constitucional em exame.

Assim, buscar-se-á examinar os principais grupos vulneráveis e que en-
contram proteção especial na constituição. Vale lembrar que há grupos vul-
neráveis não tratados no texto constitucional e que logram proteção legisla-
tiva especial. Esses, todavia, não serão analisados neste artigo.

I – Algumas considerações sobre a atual organização constitucional 
brasileira e as minorias

O Brasil é organizado sob a forma de república federativa, resultante da 
união de 26 estados federados, um Distrito Federal e 5.570 municípios6, 
abrangidos nas regiões norte, nordeste, centro oeste, sudeste e sul, con-
forme determina a Constituição da República Federativa, promulgada em 
5-8-1988 (art. 1º, caput). É essa a oitava Constituição do Brasil, segundo a 
maioria dos autores7.

Constitui Estado Democrático de Direito, regido por fundamentos que 
buscam a efetivação e resguardo dessa opção, quais sejam: a soberania, a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o 
pluralismo político, e que reafirma o dogma “Todo o poder emana do povo, 

6 Dados de 2013. IBGE. Acesso em 12jan2016.
7 Cf. SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31ª ed. revs. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2008. p. 41. O autor refere a quatro constituições democráticas (1891, 1934, 
1946 e 1988) e quatro outorgadas (1824, 1937, 1967 e 1969). Também CRETELLA JUNIOR, 
José. Comentários à Constituição de 1988 (artigos 1º a 5º, LXVII), Rio de Janeiro: Forense 
Universitário, 1988, n. I.  p. 61.
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que o exerce por meios de representantes eleitos ou diretamente nos termos 
da Constituição” (art. 1º, caput, incisos e parágrafo único).

Na organização de poderes segue o princípio da “separação de poderes” 
harmônicos e independentes entre si com base na doutrina, certamente 
atualizada para os tempos presentes, de Montesquieu. (art. 2º). São Poderes 
da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A Constituição de 1988 organiza os poderes no âmbito federal ou da União. 
Cada Estado dispõe de uma Constituição própria, observados os princípios 
da Constituição Federal (art. 25). O Distrito Federal e Municípios se organi-
zam por uma Lei Orgânica.

É a Constituição brasileira uma constituição analítica e abrangente, que 
contém 250 artigos na parte permanente e 100 artigos no Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias (ADCT).

Para o que importa ressaltar neste texto, a Constituição contempla, no Tí-
tulo n. II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” um extenso rol de direitos 
individuais e coletivos, direitos sociais e direitos políticos, todos fundados 
nos princípios do respeito à dignidade da pessoa humana e da igualdade.

Não obstante, convém recordar que o Brasil é um País multicultural, no 
qual a miscigenação de credos e culturas foi se sedimentando desde os tem-
pos da colonização, fator esse que se apresenta também, como fonte de mi-
norias que resultam de origens remotas, ao lado de minorias que decorrem 
do processo de desenvolvimento do País e da noção abrangente de minorias, 
tal como admitida para os fins desse estudo. 

Assim sendo, é possível distinguir-se, no País, minorias formadas por di-
ferentes fundamentos: minorias (ou grupos vulneráveis) étnicas, minorias 
“sociais”, minorias de “gênero”, minorias políticas, entre outras.

A Constituição de 1988 preocupa-se em estabelecer normas protegendo 
algumas modalidades de minorias, sem, todavia, esgotar a matéria, pois a for-
mação de novas minorias é determinada, a cada momento, por novos fatores, 
ou fatores emergentes em várias situações. Em outras palavras, os grupos 
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vulneráveis, considerados minorias, e que exigem tratamento diferenciado, 
vão surgindo ao longo do desenvolvimento da civilização humana e nem sem-
pre a Constituição consegue acompanhar o ritmo desse desenvolvimento.

A problemática principal em relação a novos grupos é identificar se exis-
te fundamento constitucional para ampará-los, já que não estão designados 
pelo texto constitucional que prescreve o princípio da igualdade. Impõe lem-
brar que Estados, Distrito Federal e Municípios não criam novas minorias, 
mas atendem, em suas bases jurídicas, aos direitos das minorias previstas 
na Constituição Federal.

II – Os direitos das minorias na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 5-08-1988: observações gerais

É possível afirmar, diante do quadro histórico brasileiro, que, os direitos 
das minorias encontraram, pela primeira vez, um tratamento amplo e dife-
renciado na Constituição de 1988.

As constituições anteriores não continham normas ou princípios gerais 
que abrigassem os direitos das minorias. Os princípios constitucionais ex-
pressos (por exemplo, o da dignidade, o da solidariedade ou mesmo o da 
igualdade) que poderiam gerar proteção a minorias não estavam nelas pre-
sentes. Na verdade, a igualdade, ao lado de outros princípios informadores 
dos direitos fundamentais, aparece enunciada como princípio ou direito in-
violável no caput do art. 5º da Constituição de 1988. Nas constituições prece-
dentes a igualdade apenas é indicada como um dos direitos constitucionais, 
com a redação, quase sempre a mesma: “Todos são iguais perante a lei”8, 
relegando-se à interpretação preencher o conteúdo dessa disposição.

8 Ver parágrafo 1º do art. 141 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro 
de 1946.
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Não é de se estranhar a ausência de disciplina constitucional nas consti-
tuições anteriores, embora se pudessem fazer ressalvas com relação às de 
1946, 1967 e 1969.

É que, conforme acentuado, a necessidade de proteção de minorias so-
mente desponta, efetivamente, a partir da segunda guerra mundial e muito 
especialmente em documentos internacionais. Desde a Declaração Univer-
sal de Direitos, de 1948, documentos internacionais gerais foram surgindo 
em 1948, 1951, 1960, 19651966 1975, 1978, 1984, 1991, 1992, entre outro 
(BITTAR E ALMEIDA, 2010), tratando várias formas e modalidades de mi-
norias e postulando pela necessidade de sua proteção. Percebe-se, portanto, 
que, mesmo no plano internacional, a preocupação com a jurisdicionalização 
dos direitos das minorias nasceu tardiamente. Por outro lado, no Brasil, a ra-
tificação desses documentos não encontrou respaldo de imediato, a maioria 
tendo sido aprovada após a Constituição de 1988.

Percebe-se, portanto, que o tratamento da proteção constitucional das mi-
norias não permeava as constituições de modo geral o que não se justifica, 
pela importância da questão, mas se explica.

Assim, sob a égide da nossa primeira Constituição - a do Império, de 1824 
- as discriminações afetavam toda sorte de minorias: a minoria racial, decor-
rente da escravidão, não mereceu qualquer tratamento específico e protetor; 
as minorias religiosas não eram vedadas, mas sofriam restrições perante o 
fato de a religião católica ser a oficial. Para exemplo, a Constituição vedava o 
exercício de cultos públicos de outras religiões (art. 5º). No que concerne aos 
direitos políticos, o voto era censitário, havendo restrições para eleitores e 
eleitos. O princípio da igualdade era mencionado no art. 179, XIII, que dispu-
nha: “A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará 
em proporção dos merecimentos de cada um”. Mas, conforme cita Pontes de 
Miranda (PONTES DE MIRANDA, 1967), a interpretação dessa igualdade não 
se estendia, por exemplo, aos estrangeiros.

A Constituição republicana, de 1891, instituída após a proclamação da 
abolição da escravatura em 1888, abriu espaço para a aplicação do princípio 



65PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

da igualdade de modo amplo no plano teórico, ainda que na realidade grupos 
minoritários continuassem excluídos do exercício pleno dos direitos indivi-
duais, como, a exemplo, os negros, que não encontravam, no texto constitu-
cional, normas que lhes permitissem plena inclusão social. 

Assim, embora o panorama constitucional tenha sido modificado nessa 
primeira Constituição republicana, de 1891, instaurando-se o estado laico, 
entre outros princípios democráticos constitucionais, a dicção do princípio 
da igualdade, no texto constitucional, mereceu várias restrições expressas e 
a interpretação do princípio também não atendeu à proteção de minorias em 
geral. Para exemplo, mendigos e analfabetos não poderiam votar e, por inter-
pretação, também as mulheres não foram consideradas aptas para exercer a 
cidadania plena, pelo voto. Nenhuma norma expressa cuidou de minorias. A 
Constituição de 1891 é omissa quanto ao direito à posse da terra dos silvíco-
las, direito esse presente em todas as constituições posteriores.

Na Constituição de 1934, promulgada após a Revolução de 1930, certos 
grupos minoritários foram beneficiados: preferência ao trabalhador nacio-
nal no uso de terras públicas (art. 121, § 4º), garantia de posse de terras aos 
indígenas (art. 129). Quanto aos direitos políticos, é a primeira constituição 
brasileira a assegurar, expressamente, o direito de voto à mulher (o art. 108 
assegura o direito de voto a ambos os sexos).

A Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas e que não foi aplica-
da pela não realização do plebiscito exigido no texto, para sua efetiva aplica-
ção, nada acrescenta com relação às minorias.

A Constituição de 1946 propôs-se a redemocratizar o País. Nas disposi-
ções relativas aos direitos individuais assegura a igualdade e a liberdade.  
Mantém a liberdade de religião e permite o ensino religioso nas escolas pú-
blicas, com restrições. Inova ao estabelecer o direito à educação como direito 
fundamental, a todos assegurado (art. 166), mas não abre espaço às mino-
rias linguísticas, pois determina que o ensino público obrigatório devesse 
ser ministrado em língua nacional (art. 168). Mantém o direito dos silvícolas 
à posse da terra (art. 216).
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As constituições de 1967 e 1969, vigentes durante o período do regime mi-
litar, mantêm as normas referidas nas anteriores, não favorecendo, porém, as 
minorias étnicas ou linguísticas e nada instituindo sobre as minorias sociais.

É certo que na Constituição de 1967 (repetido na E C n. 1/1969) o pará-
grafo 1º do art. 150 deu nova redação ao texto, ao ditar: “Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convic-
ções políticas. O preconceito de raça será punido pela lei.” A interpretação 
dessa norma poderia ensejar proteção específica a algumas modalidades de 
minorias? Ou, ao contrário, vedava distinção de quaisquer grupos minoritá-
rios por invocação de um dos motivos considerados discriminatórios? Essa 
questão também desponta perante o texto constitucional de 1988.

Na verdade, como se nota, essas Constituições não abrigaram fundamen-
tos e princípios que pudessem gerar proteção especial às minorias, ainda 
que fossem veiculadas mediante legislação infraconstitucional.

A Constituição de 1988 inova, portanto, ao conter fundamentos e princí-
pios, além de disposições genéricas e específicas, essas espalhadas ao longo 
do texto, na abordagem que faz dessa matéria. Por essa razão, esse artigo 
será desenvolvido em duas partes: a primeira corresponderá a uma breve 
análise ou referência aos fundamentos e princípios de ordem geral que per-
mitem deduzir a imposição constitucional de proteção e reconhecimento 
dos direitos de minorias em geral; na segunda parte, serão examinados dis-
positivos que cuidam especificamente de grupos minoritários que merece-
ram no texto constitucional um tratamento diversificado direto e específico. 

III – Fundamentos e princípios constitucionais que regem o tratamento 
especial de grupos sociais: a imposição constitucional de proteção 
às minorias

A Constituição brasileira, aprovada em 5-10-1988, com quase 28 anos de 
vigência, é festejada pela sociedade jurídica em geral como uma das mais 
avançadas leis magnas mundiais no que se refere à abrangente disciplina dos 
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direitos fundame ntais que nela se abriga, e que está vertida no Titulo II, sob 
o rótulo: Dos Direitos e Garantias Fundamentais9.

Nesse contexto, nota-se a inegável preocupação do constituinte com a pro-
teção de direitos e a correção de desigualdades sociais, e em consequência, 
a proteção de minorias, o que fica evidente desde as disposições contidas no 
Título I da Constituição de 1988, no qual são elencados os princípios funda-
mentais que devem reger o Estado Democrático Brasileiro, então em recons-
trução, após o longo período de exceção constitucional.

Não se pode deixar de mencionar ser esse um fato auspicioso, já que ao 
longo da nossa história constitucional nada ou muito pouco se cuidou da 
proteção de direitos das minorias, mesmo como forma de inclusão social, 
como se relatou.

No Título I, registre-se, por necessário ao tema em exame, que o consti-
tuinte fixou os fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º, in-
cisos e parágrafo único), os objetivos da República Federativa do Brasil (art. 
3º, I a IV), e os princípios que devem reger o País em suas relações interna-
cionais (art. 4º, incisos I a X e parágrafo único).

Parece relevante ressaltar que os fundamentos genéricos da proteção dos 
direitos das minorias - qualquer que seja a natureza do grupo social que as 
representem - encontram-se, principalmente, nos incisos II e III do art. 1º, 
que, asseguram: a cidadania, a dignidade da pessoa humana, e no art. 3º, que 
estabelece serem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
construir sociedade livre, justa e solidária (I), garantir o desenvolvimento na-
cional (II), erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais (III), e promover o bem de todos, sem preconceitos de ori-
gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (IV).

Pode-se inferir também, que pelo menos dois princípios arrolados no art. 
4º desse Titulo I, que estabelece imposições a serem cumpridas pelo Brasil 

9 Esse Título contém 5  Capítulos: Cap. I -  Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Cap. II - 
Dos Direitos Sociais, Cap. III  – Da Nacionalidade, Cap.IV Dos Direitos Políticos e Cap. V – Dos 
Partidos Políticos.
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nas relações internacionais com outros países, constituem fundamentos para 
um tratamento privilegiado de minorias: os de números II e X, que determi-
nam ao Estado, nessas relações, observar respectivamente o disposto no in-
ciso II - a prevalência dos direitos humanos e X - a concessão de asilo político.

Além desses dispositivos, de ordem genérica, impõe-se mencionar, de 
modo específico, o caput do artigo 5º - onde se situam os direitos básicos dos 
brasileiros em geral e dos estrangeiros aqui residentes - que consagra im-
portantíssimos “princípios” para a compreensão do tema que se está pesqui-
sando: em primeiro lugar a afirmação, não retórica apenas, mas normativa 
da “inviolabilidade do direito à igualdade”; e de outro, a garantia da inviola-
bilidade do direito à liberdade.

Pelo que se pode inferir, desde logo, desses princípios fundamentais, é que 
a Constituição tanto assegura o princípio da igualdade, no sentido material 
e formal, como abre possibilidade de tratamento especial a certas camadas 
da sociedade. Isto significa dizer que o texto constitucional determina tra-
tamento igual às minorias, onde e no que são elas iguais e tratamento dife-
renciado para elas, quando desiguais, por exigirem condições especiais para 
poderem exercer, em plenitude, todos os direitos fundamentais. Por outro 
lado, essas disposições, combinadas com o estabelecido no art. 3º, IV, citado, 
proscrevem quaisquer discriminações preconceituosas, segundo os critérios 
que estabelece esse inciso. É de se entender que, nesse texto, o tratamento 
igual de desiguais fundado em um desses indicativos discriminadores desá-
gua em discriminação preconceituosa, restando vedado. Trata-se de questão 
que vem sendo polemizada na doutrina e na jurisdição constitucional.

A seguir, serão examinados, ainda que de modo resumido e sem obser-
vação da ordem pela qual são constitucionalmente enumerados, alguns dos 
fundamentos que se podem rotular de gerais para a compreensão e a aplica-
ção dos direitos das minorias10.

10 Para exame dos princípios que fundamentam o tratamento constitucional das minorias, 
conferir, entre outros. FERRAZ, Anna Candida da Cunha e BAPTISTA, Fernando Pavan. 
Comentários às disposições Preliminares (arts. 1º e 2º) In FERRAZ et all. (org.) Comentários 
ao Estatuto do Idoso. Efetivação legislativa, administrativa e jurisdicional. Osasco: 
EDIFIEO, 2015, pp. 38-51.
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1. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Impossível falar-se em direitos, no Brasil e no universo constitucional de-
mocrático, sem a primeira referência ao “princípio da dignidade humana”.

Na verdade, como registra José Francisco da Cunha Ferraz Filho (2015, p. 
5), com inteira propriedade: 

“A dignidade da pessoa humana é o valor-fonte de todos os di-

reitos fundamentais. Esse valor, que deve ser considerado fun-

damento e fim último de toda a ordem política, busca reconhe-

cer não apenas que a pessoa é sujeito de direitos e créditos, mas 

é um ser individual e social ao mesmo tempo. No espaço priva-

do, reino da satisfação das necessidades, a pessoa é individuo, 

isto é, mostra-se voltada para a realização de suas necessidades 

biológicas. Já no espaço público, a pessoa é um ser social, ou 

como preferiu Aristóteles, o homem é um animal político, pois 

vive na polis – comunidade política.”

Nessa dupla dimensão, percebem-se dois pontos fundamentais relativa-
mente ao tema que se examina: de um lado, para além do gozo de todos os 
direitos individuais, a comunidade política, representada pelo Estado, e a 
social, representada pela sociedade em geral devem produzir os meios, nos 
respectivos campos de atuação, para o efetivo reconhecimento da dignidade 
do ser humano que habite o espaço territorial em que ambos atuem; de ou-
tro, que toda pessoa humana deve ser ou estar capacitada para exercer seus 
direitos, o que implica que para aqueles que não têm ou podem não ter ca-
pacidades para exercitar um, alguns ou muitos de seus direitos, por motivos 
vários, cabe ao Estado e à sociedade prover os meios e as condições necessá-
rias para que, superando suas desigualdades ou dificuldades, possam fazê-lo 
como os demais mortais.

Não seria necessário dizer mais para caracterizar que o reconhecimento 
e a proteção dos direitos das minorias nada mais são do que garantir-lhes 
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a dignidade - pessoal e social - a que faz jus todo ser humano, com todas as 
implicações disso decorrentes.

Assim, o primeiro fundamento constitucional dos direitos das minorias 
está, exatamente, no reconhecimento da dignidade humana de seus inte-
grantes; é da dignidade da pessoa humana que deflue o compromisso de 
a Constituição, as leis e os destinatários do Poder - Legislativo, Executivo, 
Judiciário - o Estado enfim, garantirem e construírem os meios necessários 
para assegurá-la em sua concepção integral (FERRAZ; BAPTISTA; PINTO 
FILHO, 2015)11.

O princípio da dignidade da pessoa humana vem a ter especial importân-
cia como fundamento para a concessão e para a proteção dos direitos huma-
nos particularmente após a Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente, é 
no plano internacional que os Estados, reunidos em organização internacio-
nal - Nações Unidas - posteriormente ONU, impulsionados pelos horrores 
perpetrados na Segunda Grande Guerra Mundial, conscientizaram-se da ne-
cessidade de os direitos humanos serem reconhecidos e protegidos tendo 
em vista decorrerem da simples afirmação de que todo ser humano é dotado 
de dignidade; essa noção constituiu a base da Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem, assinada pela ONU, em 1948.

 Desde então, pode entender-se o princípio da dignidade humana como o 
respeito a toda e qualquer pessoa pelo simples fato de ser pessoa, seja qual 
for a sua situação em termos de gênero, condição social, condição física, ap-
tidões e capacidades particulares. Abre-se, pois, o virtuoso espaço para não 
apenas assegurarem-se direitos em geral, iguais para todos, mas também, 
para promover tratamento especial a pessoas desiguais, a grupos minoritá-
rios, a desamparados, a excluídos.

A Constituição de 1988 - embora tardia com relação ao contexto mundial, 
mas revelando influência dos documentos de direitos humanos que predomi-

11 Para exame mais aprofundado da dignidade da pessoa humana consultar MIRANDA, Jorge e 
SILVA, Marco Antonio Marques da. Tratado sobre a Dignidade Humana. São Paulo: Quartier 
Latin do Brasil, 2008 (1.359 pp.), especilmente Parte I - Direito Constitucional e Parte II - 
Direitos Humanos.
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nam no âmbito internacional consagrando a dignidade da pessoa humana12 - 
contempla pela primeira vez em nossa história constitucional esse princípio, 
tomado como fundamento do Estado brasileiro, conforme mencionado.

Por sua configuração tópica e por seu significado linguístico e teórico, o 
princípio da dignidade da pessoa humana embasa e fundamenta a interpre-
tação e aplicação de direitos fundamentais constitucionalizados ou não. Tra-
ta-se, na verdade, de condicionante imperativa para a interpretação e aplica-
ção de todos os dispositivos -  normas, princípios e regras contidos no texto 
constitucional, sempre que o conteúdo constitucional possa implicar discipli-
na de matérias que versem, direta ou indiretamente, sobre a pessoa humana.

Como princípio-fundamento da organização da República Federativa e 
do Estado Democrático de Direito, todos os poderes estatais - Legislativo, 
Executivo e Judiciário - e todos os atores sociais estão, de modo inequívo-
co, vinculados ao seu cumprimento. Assim, impõe-se aos poderes públicos 
e aos vários setores da sociedade, como norte e meta, que todos ajam com o 
devido respeito à dignidade humana, em seus vários aspectos e conteúdos, 
ao atuar suas competências, já que o fim último desejado por toda a organi-
zação social está centrado na pessoa humana, razão de existir do Estado e da 
sociedade bem formada.

É o que afirma Ingo Wolfgang Sarlet (SARLET, 2009), com inteira proprie-
dade, ao registrar que a inserção da dignidade humana como princípio fun-
damental tem “significativa influência sobre a nossa própria ordem jurídica”. 
Trata-se, na verdade de um princípio que encerra declaração de conteúdo 
ético e moral, como “condição de valor jurídico fundamental da comunida-
de” (SARLET, 2009).

12 Reconhece a doutrina, como acentua Ingo Wolfgang Sarlet, que a inspiração para a 
consagração do princípio da dignidade humana em nossa Constituição surge também como 
forma de reação ao período autoritário que dominou o País antes de sua redemocratização. 
Ver SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição de 1998. Sétima Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 
69-71. O autor indica, além das constituições estrangeiras usualmente citadas, a Constituição 
da Grécia e a da Irlanda, entre os países da União Europeia. A Constituição da Bélgica inclui 
disposição a respeito em revisão de 1994. No Mercosul, o Brasil e o Paraguai, entre outros, 
são citados pelo autor.   
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De outro lado, não se pode negar a relevância desse princípio que também 
contempla a dignidade da pessoa humana como valor - condição intrínseca 
à pessoa - e como princípio identificador da unidade do sistema das liberda-
des constitucionais e “portanto dos direitos fundamentais” (SARLET, 2009), 
tendo como função precípua dar vida, aplicação e concretização a todos os 
direitos fundamentais. 13

Em suma, a inserção do princípio da dignidade humana no texto consti-
tucional em vigor representa, na evolução histórica dos direitos da pessoa 
humana no Brasil, sua ascensão a um patamar hierárquico, de indispensável 
observância para a interpretação dos direitos fundamentais e para a atuação 
dos poderes estatais e da sociedade.

Como observa Jorge Miranda (1992, p. 288), “não se pode compreender”:

[...] uma sociedade e uma ordem jurídica em que o respeito da 

dignidade e da autonomia da pessoa fosse procurado apenas 

nas relações com o Estado e deixasse de o ser nas relações das 

pessoas entre si. Não basta, pois, limitar o poder político, é pre-

ciso também assegurar o respeito das liberdades de cada pes-

soa pelas demais pessoas. Tudo está em saber de que maneira.

Consequentemente, a dignidade da pessoa humana constitui, também, o 
primeiro e indispensável fundamento dos direitos das minorias identifica-
das no plano nacional constitucional ou legal. Tal afirmação conduz à inevitá-
vel consequência: toda pessoa integrante de grupo social vulnerável, para ter 
sua dignidade assegurada, deve receber do Poder Público ou da sociedade os 
bens morais e materiais que, em lhes faltando, impedem que exerçam com 
liberdade e conscientemente todos os direitos que a Constituição assegura à 
pessoa humana (FERRAZ, 2006, pp. 115- 182). 

13 Remete-se o autor à posição de Jorge Miranda. Ver também FERRAZ, Anna Candida da 
Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição de 1998. In 
Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Org. por Anna Candida da 
Cunha Ferraz e Eduardo Bittar. Osasco: EdiFIEO, 2006, pp. 115-182.
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2. CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E SOLIDÁRIA

Essa expressão corresponde a um dos objetivos proclamados no inciso I 
do art. 3º e, pelo seu teor, merece que se registre sua relevância para a cons-
trução dos direitos das minorias a partir do texto constitucional, porquanto 
nela estão consubstanciados os conceitos de fraternidade e de solidariedade 
(além dos de justiça e liberdade), valores que permeiam o Estado democráti-
co de direito. Nela se contêm, certamente, os valores da justiça, da liberdade 
e da solidariedade.

A noção de solidariedade é frequentemente utilizada alternativamente 
com a de fraternidade, ambas associadas ao reconhecimento e proteção dos 
direitos fundamentais. Lembre-se que “fraternidade” é termo presente na 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assinada pelos revolucioná-
rios franceses de 1789, e que vem sendo trabalhada como valor intrínseco à 
humanidade, pelo que adentra, também, no plano internacional, por intermé-
dio dos documentos internacionais de direitos humanos14. A Doutrina Social 
da Igreja, lançada no séc. XIX e continuada por encíclicas promulgadas no séc. 
XX fortalecem o termo fraternidade, no qual reconhecem um valor universal.

Assim, a justiça, a liberdade e a solidariedade ou a fraternidade consti-
tuem comandos constitucionais que, no plano concreto da vida humana, 
devem constituir fundamentos para o tratamento igual entre os iguais ou o 
tratamento diferenciado para aqueles que dele necessitam a fim de usufruir, 
em igualdade de condições, os direitos fundamentais a todos assegurados.

Resta, ainda, lembrar que o preâmbulo da Constituição de 1988 norteou 
a ação do constituinte de 1988, ao estabelecer o exercício dos direitos fun-
damentais como “valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos”. Em outras palavras, o princípio da fraternidade, ainda 
que não expresso diretamente no texto constitucional deve figurar, ao lado 

14 A Declaração Universal dos Direitos Humanos a abriga, em seu artigo 1º, ao assegurar que 
todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que todas devem agir uma 
em relação à outra com “fraternidade”.
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do princípio da igualdade e ao da dignidade, como dogmas de integração 
nacional dos direitos fundamentais de todo ser humano que habite no País.

3. O PRINCÍPIO DA CIDADANIA

Não se pode olvidar a constitucionalização, como fundamento do Estado, do 
princípio ou do “direito” à cidadania tendo em vista os objetivos desse artigo.

Essa consagração atribui a todos os brasileiros o poder-dever de exerci-
tar a cidadania, como pessoa integrante da Nação, e abriga também, em seu 
conteúdo, uma feição mais abrangente desse conceito, qual seja “o direito a 
ter direitos”. 

Com efeito: a cidadania prevista no texto constitucional tem dupla face: é, 
de um lado, o direito-dever de o brasileiro participar, sob as formas permi-
tidas, no exercício do poder estatal; é, por outro lado, o direito a ter direitos, 
vale dizer, o direito a exercer todos os direitos fundamentais - o que também 
significa a fórmula necessária para a inclusão de todos na vida social, vedada, 
pois, qualquer exclusão.

Assim, não apenas os direitos políticos, mas todos os direitos fundamen-
tais devem ser apropriados por todos os brasileiros, o que significa dizer, no-
vamente, que cabe ao Poder Público viabilizar a participação das minorias, 
seja no exercício do voto, seja no dos demais direitos fundamentais.

4. O princípio da igualdade, caudatário do princípio da liberdade

Esse, certamente, o mais complexo princípio no que respeita à sua aplica-
ção aos direitos das minorias.

É que, conforme mencionado, a igualdade, como princípio e como nor-
ma presentes no texto constitucional não pode ser entendida simplesmente 
como igualdade de todos; deve ser interpretada em sentido formal e material 
e, muito especialmente, na compreensão desse último que fundamenta trata-
mento desigual a um grupo de pessoas consideradas desiguais na sociedade.
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A igualdade em sua dupla perspectiva formal: “igualdade na lei e igual-
dade perante a lei” (PINTO FERREIRA, 1989, p. 62), formulação teórica que 
predominou nas constituições modernas durante longo tempo, objetivava, 
por excelência, extinguir privilégios. A igualdade material busca possibilitar 
tratar de modo igual os iguais e de modo desigual os desiguais considerando 
que, na essência, esse é o verdadeiro sentido da igualdade.

A norma geral da igualdade, no que respeita à proibição de qualquer dis-
criminação entre pessoas, preenche o inciso IV do art. 3º, que, entre os objeti-
vos da República Federativa do Brasil estabelece: “promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação”. E, convém notar, as exceções a essa regra são construídas 
no próprio texto constitucional e, ao que parece, somente assim poderia ser.

Essa proposição, todavia, leva a uma inevitável questão: em que circuns-
tâncias ou por quais razões pode o Poder Público, pela via legislativa ou ad-
ministrativa, ou mesmo pela via jurisdicional, adotar medidas de tratamento 
diferenciado a certos grupos não previstos no texto constitucional sem ferir 
quanto estabelece no inciso IV? Em outras palavras, o tratamento diferencia-
do a grupos especiais pode ferir o preceito mencionado ou ter por base qual-
quer elemento considerado “discriminador” no texto constitucional? Por 
exemplo, em razão de gênero ou raça, pode a legislação atribuir tratamento 
diferente a grupos inseridos nesses dois vetores?

É certo que a Constituição oferece uma primeira resposta a essa questão, 
quando se trata de diferenciar grupos para cumprir objetivos do Estado, 
quais sejam o de “erradicar pobreza, marginalização” ou reduzir “desigual-
dades sociais e regionais” (art. 3º, III) ou mesmo “promover o bem de todos, 
sem preconceitos...” (art. 3º, IV).

Isso significa dizer que o texto constitucional permite tratamento diferen-
ciado entre pessoas e grupos minoritários para corrigir desigualdades so-
ciais. Assim, políticas públicas e ações afirmativas podem ser previstas em 
leis para essa finalidade.
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Por outro lado, desigualdades de outra natureza - muitas vezes ferindo 
uma das proibições discriminatórias do texto constitucional - mereceram do 
constituinte disciplina específica: assim, o texto constitucional identifica e 
disciplina, de modo diferenciado, os grupos que, ao seu critério, devem ter 
tratamento especial. As razões constitucionais presumidas e que levam ao 
tratamento diferenciado desses grupos pode variar para cada caso e está 
sempre a mercê do constituinte.

Vistos os fundamentos constitucionais para o tratamento de minorias no 
Brasil, passa-se ao exame das minorias disciplinadas diretamente no texto 
constitucional.

IV - As minorias na Constituição de 1988 

A Constituição de 1988 cuida de modo especial de vários tipos de mino-
rias. Isso significa dizer que os fundamentos utilizados pelo constituinte 
para definir e privilegiar, com tratamento especial, minorias, leva em consi-
deração diferentes fatores: étnicos, liberdades políticas, gênero, deficiências 
físicas, idade avançada, entre outros.

Relevante, registrar, também, que é no campo do exercício dos direitos so-
ciais que mais se acentua a necessidade de proteção de minorias, como se 
verá mais adiante, no relato dos grupos beneficiários e dos direitos que lhes 
são reconhecidos e conferidos. É evidente, mencione-se, que tal afirmação 
não subestima a proteção dos direitos de primeira geração - direito à vida, à 
liberdade, à segurança etc. - dos quais os sociais são meios ou instrumentos 
de concretização. 

O número de minorias referenciadas diretamente na Constituição é rela-
tivamente grande: absorve as que são usualmente protegidas tanto no pla-
no internacional como no nacional. Não se pode dizer, todavia, que se trata 
de uma relação exaustiva. Cabe lembrar que “novas” minorias podem e vêm 
surgindo na realidade social, econômica e política no desenvolvimento do 
Estado. Nesse texto serão examinadas apenas algumas minorias tratadas di-
retamente na Constituição.
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Minorias étnicas: os índios

Seguindo a linha mais comum para a indicação de minorias, inicia-se o 
exame da Constituição brasileira traçando-se algumas considerações sobre 
as minorias étnicas e/ou culturais usualmente indicadas pela doutrina e que 
compreendem os indígenas, os negros e os “ciganos”. 

•	 O “indigenato”

Segundo o censo de 2010, no Brasil existiam 800.000 índios, sendo que 
300.000 residiam em cidades.

Conforme observa Carlos Frederico Marés de Souza Filho (2013,  pp. 2148-
2157), nossa constituição foi a “primeira a romper a tradição integracionista 
do continente, garantindo ao índio o direito de continuar a ser índio. Depois 
dela, cada um dos países da América Latina foi aprofundando esse reconhe-
cimento, formulando-o de forma diversa, com maior ou menor abrangência”. 
Cita o autor a Bolívia como o país mais densamente habitado por indígenas, 
cujos direitos, até 1994, nenhuma constituição havia reconhecido. A Colôm-
bia promoveu a mais profunda reforma constitucional em 1993, tendo sido 
considerada a constituição latino-americana que mais longe levou os direi-
tos do povo indígena que habitam seu território. Acentua ainda o autor que 
“Praticamente todas as constituições dos países latino-americanos trazem 
referência aos direitos indígenas e o reconhecimento do multiculturalismo 
das respectivas nações” e finaliza mencionando que a Constituição de 1988 
“é um verdadeiro divisor de águas” no tratamento indígena.

Com efeito, a Constituição de 1988, talvez refletindo mais diretamente a 
influência de documentos e movimentos internacionais, demonstra grande 
preocupação com os indígenas, aborígines aqui encontrados pelos primeiros 
colonizadores. Trata-se de um reconhecimento expresso da existência de mi-
norias nacionais no Brasil.15 

15 Neste artigo se propõe análise sucinta sobre as minorias contempladas na Constituição. 
Para exame mais aprofundado sob as minorias indígenas recomenda-se a leitura do artigo 
“Minorias étnicas e culturais na Constituição Federal de 1988: desafios para a proteção dos 
povos indígenas no direito brasileiro”, de Rebecca Groterhorst, neste livro.
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Segundo SILVA (2008, p. 853), a Constituição “revela um grande esforço no 
sentido de preordenar um sistema de normas que pudesse efetivamente pro-
teger os direitos e interesses dos índios”, Conseguiu seu intento de modo ra-
zoável, mas “ainda não alcançou o nível de proteção inteiramente satisfatório”.

O texto constitucional refere-se aos indígenas em artigos esparsos: art. 22, 
XIV (atribui à União competência para legislar sobre as populações indíge-
nas); art. 20, XI (estabelece que são bens da União as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios);  129,V (dispõe sobre a competência do Ministério 
Público Federal para defender judicialmente direitos e interesses das popu-
lações indígenas); art. 109, XI (atribui competência aos juízes federais para 
decidir disputa sobre direitos indígenas); art. 210, § 2º (assegura à comu-
nidade indígena a utilização das línguas maternas e dos processos próprios 
de aprendizagem no ensino fundamental); art. 67 do ADCT (determina a de-
marcação das terras indígenas pela União);  e inova ao, pela primeira vez na 
história constitucional brasileira, inserir os índios no Título que disciplina a 
Ordem Social brasileira, reservando-lhes o Capítulo VIII, composto de dois 
artigos: o de n. 231 (com sete parágrafos) e 23216 abaixo transcritos

16 Estabelecem referidos artigos: Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física 
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  2º As terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. § 3º O aproveitamento dos recursos 
hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em 
terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma 
da lei. § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre 
elas, imprescritíveis. § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad 
referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco 
sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, 
garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. § 6º São nulos e 
extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio 
e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que 
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 
contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. § 
7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.
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Em forçosa síntese, essas disposições constitucionais reconhecem, aos 
indígenas, sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas cren-
ças e tradições, e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam (CRETELLA JUNIOR, 1993, p. 4552), o art. 232 atribui à comunida-
de indígena legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direi-
tos e interesses, com a intervenção do Ministério Público em todos os atos 
do processo17.

Diga-se, de passagem, que a Constituição peca ao rotular o capítulo men-
cionado com o título “Dos índios”. Esses são membros de uma comunidade 
reconhecida pelo Estado, pelo que mais adequado seria o texto constitucio-
nal referir-se à comunidade indígena18 ou às populações indígenas, (como 
estabelece no art. 109, V). Segundo PINTO FERREIRA (1988, p. 444) os indí-
genas constituem comunidade ou minoria cultural.

Para melhor compreensão do tema convém ler o art. 231 e seus parágra-
fos, já que a leitura dos mesmos leva a uma compreensão que alguns poucos 
comentários não seriam capazes de produzir:

Observa-se, ao examinar esse artigo, que uma das maiores, se não a maior 
preocupação do constituinte foi disciplinar a questão das terras dos indíge-
nas19.  Essas terras pertencem à União, mas são reconhecidos, sobre elas, di-
reitos originários dos índios. Forçoso dizer que, sob esse aspecto, tem havido 

17 Ver art. 4º, parágrafo unido do Código Civil em vigor que remete à lei especial regular essa 
capacidade.
18 Nesse sentido, CRETELLA JUNIOR, op. cit. Conferir também SILVA, José Afonso da. op. cit, 
pp. 853-854. Entende esse autor que os dispositivos constitucionais vigentes consolidam o 
indigenato, “velha e tradicional instituição jurídica luso-brasileira”, dos tempos coloniais (p. 
1680-1755-1850). Para maiores esclarecimentos convém observar que esse autor examina, 
em profundidade, a questão indígena no Brasil. Também, sob esse ângulo, os comentários 
de FERREIRA FILHO, op. cit, de CRETELLA JUNIOR, op. cit., PINTO FERREIRA, op. cit., Tb. 
SOUSA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Comentários aos artigos 231 e 231 da Constituição, 
In CANOTILHO, J.J. Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio 
Luiz (Coordenação científica). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/
Almedina, 2013. p. 2148-2157  
19 Conferir FERREIRA FILHO, op. cit. p. 230 ss.
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inúmeras contendas não somente no órgão que cuida dessa comunidade (a 
FUNAI), como no Poder Judiciário20.

Ora, a ratio para uma Constituição tratar especificamente de minorias, no 
sentido adotado neste trabalho, reside na circunstância de que, por motivos 
vários, o grupo considerado é vulnerável e necessita, para exercer plenamen-
te seus direitos fundamentais, normas excepcionais.

Não é essa, por óbvio, a ratio do tratamento da comunidade indígena na 
Constituição.

Daí a questão que se pode formular: independentemente dos textos cons-
titucionais, teriam os indígenas o pleno gozo dos seus direitos fundamentais 
civis e sociais? Vida, liberdade, segurança, saúde, lazer etc.?

Anote-se, desde logo, que com o banimento da orientação integracionista, 
o texto constitucional não se preocupa em estabelecer medidas que pode-
riam significar efetiva inclusão social do indígena na sociedade brasileira. 
Em outras palavras, não cuida o texto constitucional de posicionar a comu-
nidade indígena perante os direitos e deveres fundamentais atribuídos aos 
brasileiros em geral.

Como o texto expresso dos artigos acima transcritos contém disposições 
que, de certo modo, excepcionam artigos referentes aos direitos fundamen-
tais (por exemplo, no que diz respeito à língua e à educação), resta presente 
a dúvida, até porque, o art. 22, IV, declara ser competência exclusiva de a 
União legislar sobre as populações indígenas. No período constitucional an-
tecedente, os indígenas eram regidos pelo Estatuto do Índio21, que, com as 

20 Para exemplo, conferir a ação n. 3.388/RR que tramitou no Supremo Tribunal Federal, 
referente à demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sul e outros casos relatados no 
Artigo de Rebecca Groterhost, citado, constante nessa obra.  Para exemplos ver também; 
MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legislação constitucional. 
7ª. ed., São Paulo: Atlas,  2007, p. 2235-2243.
21 A Lei n. 6001, de 19-12-1973 (Estatuto do Indio) O Estatuto do índio previa, em seu art. 5º  
- Art. 5º Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos artigos 145 e 146, da Constituição 
Federal, relativas à nacionalidade e à cidadania. Parágrafo único. O exercício de direitos civis 
e políticos pelo índio depende da verificação das condições especiais estabelecidas nesta Lei 
e na legislação pertinente. 
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notáveis mudanças constitucionais não mais se aplica. Resta lembrar que, 
mesmo após mais de 27 anos passados desde a promulgação da Constituição 
de 1988 ainda não foi elaborado novo Estatuto.

Ora, os índios são brasileiros, por certo. Nascem em solo pátrio e disso, 
por primeiro, resulta a aplicação aos mesmos do Título II “Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais”.  Assim, em princípio, podem gozar de todos os di-
reitos fundamentais - civis, políticos e sociais - estabelecidos pela Constitui-
ção. Mas é inegável que a compatibilização da nova posição da comunidade 
indígena determinada pelo texto constitucional exige normas a respeito.

Tais normas são particularmente relevantes para o exercício dos direitos 
sociais, previstos no art. 6º da Constituição de 1988 e desdobrados nos vá-
rios Capítulos da Ordem Social.

Convém também registrar que a problemática dos indígenas, ainda não 
de todo solucionada na redação originária da Constituição de 1988, está sob 
a possibilidade de modificações provocadas por uma proposta de Emenda 
Constitucional – PEC 215, aprovada na Câmara dos Deputados em outubro 
de 2015, proposta que vem merecendo repúdio pelos indígenas.

Questão relevante é a apresentada por SILVA (2008, p. 862)  ao entender 
que os direitos e interesses dos índios têm natureza de direito coletivo, direi-
to comunitário. Isso não impede que um membro da comunidade atue como 
substituto processual, segundo FERREIRA FILHO (1990, p. 122). E claro, po-
rém, que certos direitos, mesmo que atribuídos à comunidade indígena, po-
dem constituir direitos individuais de seus membros. Para exemplo, pode o 
índio reivindicar sua identidade indígena; sua pertença a uma determinada 
comunidade e assim por diante.

Em resumo, é inegável que a Constituição de 1988 resgatou parte da his-
tória brasileira, ao reconhecer os primeiros habitantes dessa terra como co-
munidade autônoma, assegurando-lhes a preservação de cultura e de tradi-
ções, ainda que não totalmente independentes, mas integrada ao País.

As disposições constitucionais expressas, não muito felizes em sua reda-
ção (FERREIRA FILHO, pp. 116-122), ainda não têm interpretação definitiva 
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que possa evitar conflitos e divergências, pelo que se impõe, necessariamen-
te, a legislação referida no art. 22, XIV, CF, para dirimir questões e permitir 
aplicação plena e virtuosa dos preceitos constitucionais sobre a comunidade 
indígena e seus membros.

O negro no Brasil e os remanescentes quilombolas

Notas prévias 

Os negros tiveram participação decisiva na formação social brasileira. 
Atualmente, segundo dados do IBGE - que utiliza o rótulo “preto” ao invés de 
negro para identificar essa população nacional - cresceu no Brasil o núme-
ro de pessoas autodeclaradas pretos, compreendendo negros e pardos, que 
passou de 48,1% a 53% em 2013. Trata-se, pois, como se vê de expressiva 
maioria numérica.

Se, com a abolição da escravatura e a partir da Constituição republicana 
de 1891, jurídica e politicamente deixaram os negros de significar minoria 
racial subjugada, atualmente também não constituem minoria quantitativa 
na organização social brasileira.

Não obstante, deve ser considerada como minoria étnico-social, pelas con-
dições que ainda assume no Brasil. É sob esse enfoque que se enquadram os 
negros  como minoria nesse texto.

Breve visão da situação jurídica dos negros no Brasil

A Constituição do Império nada trata a esse respeito.

A abolição da escravatura, em 1888, suprimiu do mundo jurídico a segre-
gação racial no que respeita aos negros, o que se reflete na Constituição de 
1891. Com efeito, essa Constituição, além de contemplar o princípio da igual-
dade de todos perante a lei, assegurou, em seu art. 69, quem poderia ser 
considerado cidadão brasileiro. No rol de seis parágrafos estabeleceu as con-
dições para tanto, sendo que atribuiu nacionalidade brasileira aos nascidos 
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no Brasil e aos estrangeiros residentes no País em 15 de outubro de 1891, 
data da promulgação da Constituição, desde que optassem pela nacionalida-
de brasileira, entre outras hipóteses.

Assim, a partir de 1891 os negros são brasileiros; tanto os nascidos no 
Brasil como os que, nascidos fora, optaram pela nacionalidade brasileira; as-
sim, por presunção jurídica, gozam de todos os direitos atribuídos aos bra-
sileiros em geral.

Todavia, impõe registrar, para o que interessa ao enfoque desse problema, 
que não cuidou a Constituição de estabelecer normas de transição para a de-
vida inclusão social dos negros na comunidade nacional, nem previu normas 
de preservação da cultura afro-brasileira, pois que, saindo de uma situação 
de escravidão, sem educação formal e sem riqueza, dificilmente teriam con-
dições para, de imediato, se integrar à sociedade e ao mesmo tempo mante-
rem sua cultura ancestral.

As demais constituições brasileiras também não cuidaram do tema.

Nesse sentido, a percuciente observação de SARMENTO (2013, p. 
2243) no início de seus comentários ao art. 68 do ADCT da Constituição 
de 1988, verbis:

As marcas deixadas por séculos de escravidão negra no país es-

tão longe de cicatrizar. A escravidão e a posterior omissão do 

Estado e da sociedade brasileira em adotar medidas de inclusão 

social do negro são responsáveis por um quadro desalentador, 

de profunda desigualdade entre as etnias.

Uma das poucas referências expressas relativa à cultura e ao patrimônio 
afro-brasileiro consta do art. 215, em seus §§ 1º e 2º e do art. 216, caput e § 
5º, que dispõem, respectivamente, sobre a proteção das manifestações cultu-
rais afro-brasileiras, sobre a fixação de datas significativas para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais, e sobre a constituição do patrimônio cultural 
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brasileiro e sobre  o tombamento dos documentos e sítios detentores de re-
miniscências histórias dos antigos quilombolas.

Ante isso, não há como negar que os negros, que na sociedade brasileira 
compreende também os pardos, e que compõem o quadro geral da formação 
dos brasileiros, não tiveram sua expressão social assegurada, nem a prote-
ção de sua língua, nem medidas para sua efetiva inserção social no País etc.22 
Assim, a cultura afro-brasileira e a identidade do negro não mereceram cui-
dados maiores dos constituintes pátrios.

Embora não se possa dizer que no Brasil exista minoria racial negra - já 
que o preconceito de raça foi abolido juridicamente e é rigorosamente puni-
do no texto constitucional em vigor - não há como negar que os negros so-
frem discriminações, não somente por cor, e mais pelas dificuldades sociais 
de verdadeira inclusão social, ou seja, para a obtenção de renda, instrução e 
preparação profissional, oportunidades no mercado de trabalho etc., embora, 
nos dias presentes, exista real preocupação com esse posicionamento social.

Assim, pelas condições de vida que suportam, poder-se-ia dizer que os 
negros constituem minoria “social”, ou, usando a terminologia adotada nesse 
texto, um grupo numeroso, porém altamente vulnerável em vários aspectos.

Vale aqui lembrar a lição de PONTES DE MIRANDA (1979, p. 44):

O que os povos democráticos ou o que o Estado democrático e 

liberal tem de fazer, como fim principal, é diminuir a desigual-

dade humana. Os homens são desiguais, mas é preciso que, em 

vez de continuar a desigualdade, se façam menos desiguais.

O negro na Constituição de 1988

É nesse contexto que o art. 68 do ADCT da Constituição de 1988 merece 
especial atenção quando se fala dessa minoria no Brasil.

22 Vale observar que, entre várias constituições da América Latina, apenas a Constituição 
do Equador, de 2008, estabelece, de modo expresso, a proteção do povo afro-equatoriano 
(Capítulo IV).



85PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

Dispõe esse artigo: 

Art. 68 Aos remanescentes das comunidades dos quilombos 

que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

O quilombo formou-se originariamente com os escravos fugitivos. Poste-
riormente, todavia, passou a constituir território de assentamento dos afro-
-brasileiros, escravos, ex-escravos e negros independentes que buscavam ter-
ras para se assentarem e desenvolver sua cultura (SARMENTO, 2013, p. 2.246).

O reconhecimento explícito aos afro-brasileiros do direito à propriedade 
que ocupam e na qual viveram seus antepassados quilombolas é medida que 
demonstra, após mais de um século, que a nação brasileira reconhece um 
direito fundamental específico e próprio da comunidade negra - o direito 
à propriedade de terras nas quais desenvolveram sua vida e cultura e, em 
consequência, o direito à respectiva identidade cultural.

Pela dicção do texto, esse direito está previsto em norma de aplicabilidade 
imediata, e o direito que essa norma confere é direito fundamental amplo, 
nos moldes do direito de propriedade previsto no art. 5º do texto de 1988.  

Preserva-se, assim, no Brasil, por decorrência - já que o solo, a propriedade 
ou o “território” em que comunidades vivem são fontes produtoras de várias 
modalidades de manifestações culturais (língua, hábitos, tradições, religião 
etc.) - o reconhecimento das remanescentes comunidades quilombolas, com 
tudo o que isso significa: respeito à cultura, tradições etc.

É, aliás, o que se extrai do estabelecido no art. 215, §§ 1º e 3º, V, e do art. 
216, caput, do texto constitucional, acima mencionados, que devem ser in-
terpretados em conjunto com o ar. 68, em exame. 23

23 Tais textos normativos, em sua maioria, constituem normas programáticas, aptas apenas 
a indicar o caminho que o poder Público deverá seguir para desenvolver sua missão a esse 
respeito.
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SARMENTO (2013, p. 2448) observa, com propriedade, que uma das ca-
racterísticas da cultura quilombola é a “territorialidade”. Entende caber, sob 
esse ângulo, “interpretação analógica do art. 231, § 1º, da Constituição”, que 
define as terras ocupadas pelos índios como “imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e às necessárias à re-
produção física e cultural, segundo seus usos, costume e tradições”.

É evidente que para “garantir os direitos coletivos desses povos e man-
ter suas terras existentes, são necessárias medidas de fiscalização e políticas 
compensatórias nas áreas de educação, saúde e produção econômica”, acen-
tua ESTERCI (2012, pp. 135-136). Lembra a autora que o reconhecimento 
dos quilombolas como sujeito de direitos não diz necessariamente com a ho-
mogeneidade racial, pois tanto na Constituição brasileira quanto no texto da 
Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o critério 
de reconhecimento de identidade é o de autoidentificação.24

Em suma, diante das normas referidas, é de se registrar que a Constituição 
de 1988 em nada se refere a medidas ou políticas públicas para aliviar as 
discriminações que os negros ainda têm na sociedade brasileira. A sede para 
eventual discriminação somente poderia estar expressa no texto constitu-
cional, tendo-se em vista que nossa Lei Maior proíbe qualquer discriminação 
relativa à raça, origem etc. (art. 3º, IV).

Assim considerando, as políticas públicas e as ações afirmativas, para pro-
teger os negros, devem ser tomadas sempre sob o viés social, na forma pre-
vista e permitida pelo art. 3º, CF. que indica os objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, especialmente os indicados no inciso III que 
orienta a ação do Estado no sentido de “erradicar a pobreza e a marginaliza-
ção e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.

Em outras palavras, cabe ao Estado promover as ações necessárias para 
que todos os brasileiros, independente de origem, raça, cor ou outro qual-

24 A autora desenvolve estudos sobre os quilombos existentes na região norte do País, 
especialmente na Amazônia e remete a estudos realizados pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, realizados em 27 de julho de 2010, que noticia o número de 
quilombos existentes nessa região. 
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quer discriminem, tenham igual acesso aos direitos fundamentais, especial-
mente aos sociais, que a Constituição proclama e assegura.

Trata-se de questão, todavia, polêmica principalmente diante do fato de 
o Supremo Tribunal Federal ter considerado as cotas raciais, destinadas aos 
negros para cursarem universidades, como constitucionais. Nessa esteira, 
outras modalidades de cotas poderão surgir e serem justificadas pelo Poder 
Judiciário: cotas para o ensino fundamental e básico, para empregos públi-
cos e assim por diante. Ações discriminadoras? Tudo indica que sim. Obser-
ve-se que STF não levou em consideração a expressa proibição do inciso IV 
desse mesmo artigo, que estabelece cumprir ao Estado: “IV - promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”.

Ora, que medidas e políticas públicas devem ser tomadas para reduzir de-
sigualdades e marginalização no Brasil é questão de justiça social e devem 
envolver todos os grupos considerados vulneráveis em razão desses fatores. 
Mas não cabe, juridicamente, para alcançar esse objetivo, descumprir o texto 
constitucional e estabelecer no País providências que guardam o rastro de 
privilégios. Assim, marginalizados e desprovidos, qualquer que seja a cor da 
pele, devem merecer igual tratamento do Poder Público nos termos expres-
sos da Constituição. Reduzir a fome, inserir os analfabetos nas escolas, pro-
piciar formação profissional para que todos possam ter condições de ganhar 
seu sustento são condições mínimas que o Estado deve prover para cumprir 
o mandamento constitucional do inciso III do art. 3º, da Constituição Cidadã.

Os ciganos no Brasil

Os ciganos estão no Brasil desde o período colonial25, especialmente no 
final do século XVIII, oriundos principalmente de grupos existentes na Eu-

25 Cf. SOUZA, Miriam Alves. Ciganos no Brasil: Uma identidade plural. In Nick Roddinick, 
Fabian Cantineri, Jugu Abrahan. (org.). Disponível em http://www.mostracaravanacigana.
com.br/textos/ciganos-no-brasil-uma-identidade-plural/, Acesso em: 20jan2016. Ver 
também: GASPAR, Lúcia. Ciganos no Brasil. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim 
Nabuco, Recife. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/ Acesso em: 
20jan2016.
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ropa. Os primeiros registros da presença de ciganos no Brasil referem-se às 
penas de degredo, ou seja, os ciganos chegaram ao Brasil colonial banidos de 
Portugal. O documento mais amplamente assinalado como o primeiro regis-
tro da presença de ciganos é o Alvará de Don Sebastião, de 1574, que decreta 
o degredo para o Brasil do cigano João Torres e sua família26.

Não obstante reconhecer-se sua existência, não há referência a ciganos ou 
a uma “minoria étnica cigana” nas constituições brasileiras antecedentes e 
nem na de 1988, como também não se encontra referência semelhante em 
constituições da América Latina. e no Caribe. 

Segundo a mesma fonte acima indicada, as associações ciganas e repre-
sentantes do Estado brasileiro indicam a existência de 800 mil a 1 milhão de 
ciganos no país.

Com a adoção do multiculturalismo na Constituição de 1988, a identidade 
cigana vem tornando-se cada vez mais objeto de debate público no Brasil. 
Isso significa dizer que se passou a discutir, por exemplo, quem são os ciga-
nos e qual o seu lugar na narrativa nacional brasileira (GASPAR, 2017).

As primeiras discussões sobre a inclusão dos ciganos aos direitos sociais 
só começaram no País a partir de 2002. Pela Constituição Federal de 1988, 
consideram autores que a etnia cigana foi incluída na classificação de mino-
rias étnicas. 

Atualmente, foram concretizadas algumas ações governamentais em nível 
nacional: a instituição do Dia Nacional do Cigano, em 2006, comemorado em 
24 de maio, em homenagem à sua padroeira, Santa Sara Kali; a criação do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) e a publicação 
de uma cartilha de direitos da cidadania cigana. Existem também algumas 
ações pontuais e regionalizadas, fruto de articulações com outros segmentos 
da sociedade civil organizada27.

26 Idem supra. Tb. Em  www.estantevirtual.com.br/b/geraldo-pieroni/vadios-e.../2483071296 
Acesso 20jan2016
27 GASPAR, Lúcia. Ciganos no Brasil. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, 
Recife. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/ Acesso em: 20jan2016.
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Conclui-se que, no Brasil, o cigano integra a nacionalidade e não mereceu, 
no texto constitucional, a qualificação de minoria étnica específica e nem tra-
tamento especializado. O cigano está integrado à sociedade e dela participa 
conforme as normas ditadas para todo brasileiro, a despeito de algumas me-
didas e providências específicas a respeito desse grupo minoritário..

Outras minorias na Constituição de 1988

As minorias, como grupos vulneráveis e que exigem proteção especial, 
vêm merecendo especial referência, como se afirmou, tanto no plano inter-
nacional como no âmbito dos Estados, seja por inserção direta na respectiva 
constituição, seja por legislação infraconstitucional, reclamada pelos compo-
nentes desses grupos e muitas vezes pela própria sociedade.

O objetivo visado, nesses casos, é, em regra, a possibilidade de mais am-
pla e efetiva inclusão social dos membros pertencentes a tais grupos, com 
a abertura de possibilidades e espaços para o efetivo exercício dos direitos 
fundamentais civis, políticos e sociais.

No Brasil, a doutrina não se limita a arrolar as minorias protegidas de 
modo expresso pelo texto constitucional. Indicam também outras espécies 
de minorias que podem merecer tratamento especial, por via de legislação 
infraconstitucional.

Assim, são indicados como minorias os indígenas, os negros, grupos reli-
giosos, os “sem teto e sem-terra”, os portadores de necessidades especiais, 
minoria política, as mulheres, as minorias no direito ao trabalho e os ido-
sos28, entre outros.

Nesse texto, além das minorias étnicas, serão examinadas apenas algumas 
minorias “sociais”, grupos vulneráveis que mereceram proteção específica 
no texto constitucional quais sejam: os idosos, os portadores de necessida-
des especiais e a mulher.

28 Ver DUARTE, Leonardo Avelino. Direitos Fundamentais das Minorias (sob o enfoque da 
Lei n. 9.882/99), Leme: Anhanguera, p. 10
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A identificação desses grupos demonstra o cuidado do constituinte com 
o tratamento da matéria, ainda que não tenha destinado um único tópico 
específico para tanto. Assim, é possível encontrar, ao longo de todo o texto 
constitucional, referências a esses grupos.

•	 Os Idosos 

Notas introdutórias

No Estado Democrático de Direito, que assegura a democracia como base 
dos direitos fundamentais para todos, não é admissível que grupos vulnerá-
veis sejam alijados do pleno exercício dos direitos fundamentais em razão 
de particularidades pessoais inevitáveis tais como, entre outras, deficiência, 
pobreza ou idade.

Embora nem sempre citado como membro de um grupo vulnerável, o 
idoso, desde longa data, vem merecendo cuidado especial, pelo que pode, 
facilmente, ser identificada como membro de uma minoria vulnerável ou mi-
noria social.

A constatação do envelhecimento da população mundial é um fato que, 
segundo dados da Organização Mundial da Saúde, tende a crescer, projetan-
do-se para 2025, cerca de 1,2 bilhão de pessoas com mais de 60 anos, aproxi-
madamente um terço da população existente em países mais desenvolvidos, 
como Japão, Alemanha e Itália (RONCADA, 2016, p.13).

No âmbito internacional não há, ainda, um documento específico de prote-
ção dos idosos, a exemplo dos que protegem vários grupos vulneráveis, tais 
como os portadores de deficiência, as etnias, as mulheres etc..

Não obstante, não se pode negar que o reconhecimento da vulnerabilida-
de do idoso e sua necessidade de proteção especial constitui preocupação 
que vem despontando, no âmbito internacional, desde a desde a criação da 
ONU - Organização das Nações Unidas, em 1945 e da aprovação da Declara-
ção Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948. Nessa aparece uma 
regra específica, contida no art. 25, § 1º, que estabelece:
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§ 1º Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de asse-

gurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimenta-

ção, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 

doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos 

meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

Na sequência, alguns documentos internacionais, basicamente instituí-
dos pela OIT, contêm normas voltadas ao mesmo objeto. Assim, a Con-
venção 102, da OIT sobre Seguridade Social, estabelece, na Parte V, que 
dispõe sobre aposentadoria por velhice, fixando a idade de 65 anos para 
recebimento dos benefícios que institui e a Declaração sobre a igualdade 
de tratamento dos nacionais e não nacionais em matéria de previdência 
social, de 1962.

Consoante observa, com propriedade, RONCADA (2016, p. 16), foi somen-
te com a Declaração de Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, 
adotada pela Resolução n. 46/91 que se pode encontrar um definitivo po-
sicionamento internacional sobre o tratamento do idoso. Essa Declaração, 
sem ter caráter vinculativo, motivou os Estados nacionais a tomarem pro-
vidências para concretizar direitos e políticas nacionais a favor dos idosos, 
sendo que, segundo informa o autor, 79 (setenta e nove) países do mundo 
acolheram a ideia. 

Já no âmbito regional latino-americano, em 1969, a OEA aprovou o Pro-
tocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 
(Protocolo de San Salvador), de 1988, cujo art. 17 dispõe, especificamente, 
sobre a “Proteção de Pessoas Idosas”, estabelecendo:

Artigo 17 - Proteção de pessoas idosas - Toda pessoa tem di-

reito à proteção especial na velhice. Nesse sentido, os Estados 

Partes comprometem-se a adotar de maneira progressiva as 

medidas necessárias a fim de pôr em prática este direito e. es-

pecialmente, a: a) Proporcionar instalações adequadas, bem 
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como alimentação e assistência médica especializada às pes-

soas de idade avançada que careçam delas e não estejam em 

condições de provê-las por seus próprios meios: b) Executar 

programas trabalhistas específicos destinados a dar a pessoas 

idosas a possibilidade de realizar atividade produtiva adequa-

da às suas capacidades, respeitando sua vocação ou desejos; c) 

Promover a formação de organizações sociais destinadas a me-

lhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. 

Ainda, no sistema interamericano, mencione-se a Convenção Americana 
dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 1969, ratificada 
no Brasil em 25-9-1992, que estabelece no art. 4º do Capítulo II (Direitos 
civis e políticos), que dispõe sobre o Direito à vida, o seguinte dispositivo: “§ 
5º Não se deve impor pena de morte à pessoa que, no momento da perpetra-
ção do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la 
á mulher em estado de gravidez”.

Algumas constituições estrangeiras europeias29 dedicam tratamento es-
pecial ao idoso. Para exemplo, a Constituição da Espanha, em seu art. 50, e a 
Constituição da Itália, art. 38.

29 Dispõem referidos artigos: Art. 50 Os poderes políticos garantirão, através de pensões 
adequadas e periodicamente actualizadas, os recursos econômicos suficientes aos cidadãos de 
terceira idade. Da mesma forma, e independentemente das obrigações familiares, promoverão 
o seu bem-estar através de um sistema de serviços sociais que responda aos seus problemas 
específicos de saúde, habitação, cultura e tempos livres. Art. 38 Cada cidadão inapto para o 
trabalho e desprovido de meios de subsistência tem direito ao sustento e à assistência social. 
Os trabalhadores têm direito a que sejam consignados e assegurados os meios adequados 
às suas necessidades de vida em caso de acidente, doença, invalidez, velhice e desemprego 
involuntário. [...]. Cf., também, a Constituição Francesa que, em seu preâmbulo acolhe o 
preâmbulo da Constituição de 1946 (Bloco de constitucionalidade), no qual se assegura: “A 
Nação assegura ao individuo e à sua família as condições necessárias ao seu desenvolvimento” 
e “Garante a todos, nomeadamente à criança, à mãe e aos trabalhadores idosos, a proteção 
da saúde, a segurança material, o repouso e os tempos livres”.  As constituições da América 
Latina e do Caribe são analisadas de modo específico nesse Projeto sobre as minorias, pelo 
que não especificamente citadas nesse texto.
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O idoso no Brasil

As constituições brasileiras de 1824 e 1891 não cuidaram dessa matéria. 

A de 1934, ao disciplinar a Ordem Econômica e Social é a primeira a preo-
cupar-se com o tema. No art. 121 estabelece regras sobre a previdência 
social do trabalhador e no parágrafo 1º, “h” contempla o amparo ao idoso, 
delegando à lei promovê-lo. Já na alínea “h” prescreve a instituição da previ-
dência por velhice.

Por outro lado, na disciplina relativa aos funcionários públicos, essa Cons-
tituição dispõe, em seu art. 170, § 3º, que: “salvo os casos previstos na Cons-
tituição, serão aposentados compulsoriamente os funcionários que atingi-
rem 68 anos de idade”, pelo que pode entender ser essa a idade considerada 
pelo constituinte como ingresso na velhice.

As demais constituições também preocupam-se com o idoso ou a velhi-
ce, especialmente no campo da previdência30, mantendo, porém, no caso dos 
funcionários públicos, a aposentadoria compulsória, cujo limite de idade 
passa a ser setenta anos na Constituição de 1946 e permanece nesse pata-
mar nas constituições posteriores.31

A Constituição de 1988 não destaca uma Seção ou um Capítulo específico 
dedicado ao idoso. A proteção especial a esse grupo vulnerável, todavia, é 
disciplinada em vários artigos do texto constitucional.

Talvez em razão disso, não se encontre na Lei Maior um conceito preciso 
ou uma terminologia uniforme para identificar o que seja o idoso no Brasil.

Não obstante, pode-se dizer que a proteção desse grupo, considerado pela 
doutrina como vulnerável, recebe tratamento especial em vários aspectos.

30 Cf. art. 137, na Constituição de 1937;  157,  XVI, na de 1946 e art. 158, XVI, na  de 1967.
31 Veja-se que apenas na Constituição de 1988, por emenda aprovada em 2015 (EC 99), a 
aposentadoria de determinados funcionários públicos (ministros do STF, tribunais superiores, 
de Contas etc.) foi alterada para 75 anos.
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Assim, além de gozar de todos os direitos fundamentais civis, políticos e 
sociais, o texto constitucional estabelece disciplina excepcional com vistas 
a beneficiar os componentes do grupo de idosos, ora referindo-se à velhice, 
ora à idade avançada, ora ao idoso.

São os seguintes os textos constitucionais relativos: art. 14, § 1º, b; art. 
40, §1º, II, III e § 5º, art. 201, I, VII, art. 203, I. Convém mencionar, ainda, que 
no Capítulo VII, da Ordem Social, que versa sobre “Da família, da criança, do 
adolescente, do jovem e do idoso”, cuidam especificamente do idoso os arti-
gos 229 e 230 e seus parágrafos 1º e 2º.

Em resumo, constituem direitos constitucionais específicos do idoso, que 
acrescentam proteção especial ou exceção às normas que a todos se aplicam:

•	 Direitos políticos

O texto constitucional assegura voto facultativo aos maiores de 70 anos 
(exceção à obrigação a todos impostas, já que, no Brasil, o voto é obrigatório 
para todos os cidadãos).

•	 Direito social previdenciário por idade ao funcionário público

A Constituição assegura a aposentadoria compulsória, se funcionário 
público, aos setenta anos, independentemente do gênero. Sob esse ân-
gulo, “idoso” é definido por ter setenta anos de idade, quando, presume 
o texto constitucional, ser a pessoa considerada incapaz ou inapta para 
continuar trabalhando ou admite ser a pessoa, nessa idade, merecedora 
do direito ao descanso. Disposição que vale para o homem e para a mu-
lher (art. 40, §1º, I). Já no que diz respeito à aposentadoria voluntária 
(art. 40 III) o texto constitucional distingue o idoso pelo gênero e pelo 
tempo de trabalho, exigindo idade mais avançada (e tempo maior) para o 
homem e idade e tempo menores para a mulher. Do mesmo modo o texto 
constitucional estabelece distinção entre os sexos, para os que exercem a 
função de professor (art. 40, § 5º).
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Veja-se que, nesses casos, a mulher é privilegiada, mesmo diante do que 
dispõe o art. 5º, I, CF que estabelece que “homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. Questiona-se a ratio 
dessa exceção, pois não se vislumbra a respeito aspectos que realmente indi-
quem necessidade de tratamento diferenciado à mulher.32 

•	 Direito social previdenciário em geral

Pode-se dizer que é a maior proteção ao idoso, no texto constitucional, 
encontra-se no Capítulo II – Da Seguridade Social, que integra o Título VII da 
Ordem Social. Contém esse Capítulo disposições sobre a Saúde, a Previdên-
cia Social e a Assistência Social. A previdência social geral integra uma Seção 
do Capítulo II.

O inciso I do art. 201 estabelece regra determinando que a lei atenderá à 
“cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada”, e no 
§ 4º  que “É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, conforme os critérios definidos em lei”.

No § 7º, esse mesmo artigo estabelece disposições sobre aposentadoria 
dos trabalhadores do regime geral, adotando regras que também diferen-
ciam, quanto ao tempo de contribuição e à idade, o homem e a mulher.  Para 
o homem a idade máxima é sessenta e cinco anos e para a mulher sessenta 
anos de idade (inciso II, § 7º), “idade avançada” pelo que dispõe o texto 
constitucional.

•	 Direito à assistência social

O art. 203, dispondo que a “assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social” tem 
com um dos seus objetivos “a proteção à velhice” (Inciso I) e estabelece, ain-
da, no inciso V a relevante norma que garante um salário mínimo de bene-

32 Nesse sentido, FERREIRA FILHO, op. cit. V. I, pp. 268-269.
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fício mensal ao idoso que comprove não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida pela família, “conforme dispuser a lei”.33

Pela redação do texto, em sua primeira parte, discute-se se essa modalida-
de de assistência social constitui direito fundamental, de aplicação imediata, 
ou consiste apenas em uma recomendação ao Poder Público.34 Com relação 
ao inciso V, considerando o forte conteúdo democrático da Constituição de 
1988, justifica-se entender tratar-se de verdadeira extensão de quanto dis-
põe o artigo 6º (direitos sociais), tanto ao referir-se à previdência social, 
como quanto à assistência aos desamparados.

•	 Direito de amparo pelos filhos

Dispõe o art. 229 que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os fi-
lhos, e os filhos têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência 
ou enfermidade.”

Assim, a Lei Maior prevê o direito recíproco de amparo dos filhos pelos 
pais e dos pais pelos filhos, na medida em que impõe a ambos um dever. 
E particulariza, nesse último caso, a ajuda e o amparo aos pais na velhice. 
Trata-se de norma de caráter inovador em textos constitucionais brasileiros, 
que se fundamenta nos princípios da solidariedade e da fraternidade ana-
lisados no tópico dos princípios fundamentais que informam o tratamento 
especial das minorias no texto constitucional, e, por óbvio, também no prin-
cípio da dignidade da pessoa humana. 

33 Anota Sérgio Fernando Moro que esse benefício foi criado pela primeira vez, como 
um verdadeiro direito assistencial, com o rótulo de renda mensal vitalícia pela Lei n. 
6179/74, devido aos maiores de setenta anos de idade e aos inválidos, com valor previsto 
correspondente à metade do salário mínimo. Cf. Comentários ao art. 203 in CANOTILHO, J. J. 
Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio Luiz (Coordenação 
científica), Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 
1955. O benefício de assistência social – verdadeiro direito antipobreza, segundo o autor 
citado, foi regulamentado pela Lei n. 8742/1993 e posteriormente pela Lei n. 9649/1998.
34 Cf. Sergio Fernando Moro, idem supra.
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Disposição semelhante se encontra no art. 30 da Declaração Americana de 
Direitos e Deveres do Homem, de 1948, ratificada no Brasil em 1992.

Em seu conteúdo, a proteção familiar recíproca já era reconhecida no 
Direito Civil brasileiro, que buscava tutelar a relação entre pais e filhos no 
âmbito da família e que, no texto constitucional, parece conciliar-se com a 
proteção à família nele estipulada.

Esse imperativo de proteção da família se encontra, também, em cons-
tituições estrangeiras europeias e em constituições da América Latina e 
do Caribe35.

A norma indica um dever, que, rigorosamente, advém do sentimento de 
afeto familiar. Até que ponto, indaga-se, tem a Constituição condições de im-
por, como dever, um vínculo que decorre do afeto no âmbito da família, sem 
afrontar o princípio da liberdade das pessoas?

No caso em exame, a norma constitucional prevê não apenas o dever de os 
filhos ampararem seus pais na velhice, como, também, no caso de carência 
(supõe-se financeira) e de enfermidade.

De qualquer modo, trata-se de norma-dever cuja concretização exige 
regulamentação. 

Vários textos legislativos preveem a prestação dessa modalidade de am-
paro. O Código Civil em vigor (arts. 1695 e 1696), e mais especificamente o 
Estatuto do Idoso36, cujo art. 3º, caput, amplia tal dever para a família - pelo 
que se entendem obrigados pelo seu cumprimento quaisquer familiares do 
idoso, na situação constitucionalmente estabelecida - para a comunidade e 
a sociedade e para o Estado (nos termos, aliás, do art. 230, a seguir exami-
nado). Trata-se de preceito de difícil concretização, até para se definir qual 
é a comunidade e para se identificar quem é a sociedade que deve cumprir 
esse dever.

35 Para exemplo, conferir: Lei Fundamental de Bonn (art. 6, 2; Constituições: de Portugal, art. 
36º, 5; da Itália, art. 6º, 2; da Espanha, art. 50;
36 Cf. entre outros os artigos 11, 12, 14.
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Igualmente, discute-se se a atuação do Estado é apenas subsidiária, nos 
casos em que a família e a comunidade e a sociedade (?) demonstrem total 
falta de condições para cuidar do idoso. Isso porque em referido dispositivo, 
ao dever da família, como se registrou, segue a determinação legal do dever 
de a comunidade, de a sociedade e de o Poder Público assegurarem, com 
caráter de absoluta prioridade, esses direitos ao idoso.37 Quando e em que 
situação poderá Poder Público exigir da sociedade o cumprimento desse de-
ver? Por outro lado, se a sociedade (povo) paga impostos ao Poder Público 
exatamente para cumprir os deveres e obrigações que a sociedade, anônima 
e não identificada, não pode cumprir, não caberia ser o Estado o primeiro 
destinatário desse dever? Não se poderia dizer que o princípio da subsidia-
riedade está nas mãos do Estado que, recebendo impostos, deve fazer aquilo 
que a sociedade não pode fazer?

•	 O dever de amparo às pessoas idosas

Também como norma constante do texto constitucional, que cuida especi-
ficamente do idoso, cabe mencionar o art. 230, que estabelece no caput que 
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida”. Nos parágrafos 1º e 2º desse ar-
tigo determina que os programas de amparo aos idosos devam ser executa-
dos preferencialmente nos lares e que aos maiores de sessenta e cinco anos 
é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Pela primeira vez, registra RONCADA (2016, p. 75), o ordenamento cons-
titucional brasileiro insere dispositivo totalmente voltado à tutela do idoso.

37 Cf. , entre outros, Ariovaldo de Sousa Pinto Filho e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 
Comentários ao art. 3º, In  Anna Candida da Cunha Ferraz, Fernando Pavan Baptista, Ariovaldo 
de Souza Pinto Filho (Org.) Comentários ao Estatuto do Idoso: efetivação legislativa, 
administrativa e jurisdicional. Osasco: EdiFIEO, 2015, pp. 59-86. Observe-se que o Estatuto 
amplia os direitos do idoso, demonstrando que o legislador se propõe, .pela lei, dar maior 
proteção ao mesmo, em vários caminhos. O texto referido cita também jurisprudência sobre 
a obrigatoriedade do cumprimento das disposições desse artigo. Por outro lado, citam os 
autores decisão do STF para o fim de considerar-se que tal obrigação se estende à união 
homoafetiva.
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É certo, porém, há que se mencionar, que o texto, em seu caput, peca pelo 
excesso, mais parecendo recomendação (desnecessária) ao afirmar que o 
idoso tem direito à dignidade, ao bem-estar e à vida. (VILLAS BOAS, 2015, 
121-124)38. Por um lado, a dignidade, embora não seja considerada exata-
mente um direito, pois é maior que isso, é  princípio que fundamenta o pró-
prio Estado Democrático de Direito e que, portanto, é a base constitucional 
da existência e da aplicação de todos os direitos fundamentais que perten-
cem a todos os brasileiros (e estrangeiros) e em consequência, ao idoso. De 
outro lado, todos (e isso inclui o idoso) são destinatários dos direitos funda-
mentais; logo, a referência ao direito à vida é repetitiva. Finalmente, o bem-
-estar - que não tem definição constitucional - deve ser entendido como o 
conjunto, principalmente, do exercício dos direitos sociais indicados no art. 
6º (FERREIRA FILHO, 1990, pp. 114-115), que também se aplica a todos, 
inclusive, pois, ao idoso, e que, em vários aspectos, é assegurado por dispo-
sitivos contidos nos capítulos da Seguridade Social, examinados. O que resta, 
pois, a considerar nesse artigo é a intenção do constituinte de assegurar a in-
clusão social do idoso. Norma, sob esse aspecto, programática, dependendo 
de políticas públicas, legislação adequada etc.

Registres-se, como se afirmou, que o Estado deve ser o primeiro destinatá-
rio dessa tutela ao idoso, já que deve agir, sempre, subsidiariamente, quando 
a família e ou a sociedade não podem atuar: a primeira, pela falta de recur-
sos, a segunda pela impossibilidade de sua identificação e definição. A final, 
quem é a sociedade para cumprir a norma? Mais correto é indicar que se 
trata de benefício de previdência e/ou assistência social a cargo do Estado, 
pelos recursos que ele recebe do povo, para quem, em última análise, deve-
rão ser aplicados.

No entanto, não se pode afirmar que se trata de um texto totalmente inútil 
diante da realidade social vigente, em que o idoso realmente necessita da 
mais ampla proteção. Assim, o que se pode dizer, a respeito desse texto, é ele 
que deve ser considerado como uma preocupação maior do constituinte - re-

38 A autora versa sobre as peculiaridades referentes à vida do idoso. No estatuto, o art. 8º 
considera o envelhecimento um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social.
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tomando, talvez a lição do preâmbulo da Declaração de Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789, ao declarar que “a ignorância, o esquecimento ou o des-
prezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e 
da corrupção dos governos” - no sentido de lembrar a todos o dever de ampa-
rar as pessoas idosas, amparo esse devido especialmente pelo Poder Publico.

Assim, e sob esse ângulo, no artigo 230, caput, identifica-se a notável pre-
tensão inovadora de o constituinte tutelar o idoso. Parte ele de duas realida-
des próprias do século XXI e por ele antecipadas na Constituição de 1988: de 
um lado, o pressuposto de que se trata de um grupo de pessoas vulneráveis, 
que exige proteção especial para a sobrevivência a que todos têm direito em 
um mundo cada vez mais complexo e globalizado; de outro, a inegável ne-
cessidade de proteção de uma parcela cada vez mais numerosa da sociedade 
que precisa, para o bem de todos, ter os meios adequados de verdadeira in-
clusão social, ou seja, de participação efetiva na vida comunitária.

Esse dispositivo encerra, conforme salienta RONCADA (2016, p. 76), prin-
cípios e regras jurídicas, ensejando, portanto, que em algum aspecto, tenha 
eficácia imediata e, noutros, eficácia limitada, pois que dependente de con-
cretização legislativa. Assim, o caput do artigo contempla norma de natureza 
limitada ou programática, que demanda legislação para se concretizar. Por 
igual, o § 1º, que pressupõe a necessidade de políticas públicas para con-
cretizar o preceito, ou seja, a instituição de políticas públicas de amparo ao 
idoso a serem executadas preferencialmente nos lares.

Apenas a norma contida no § 2º desse artigo é norma de aplicação ime-
diata, pois contêm todos os elementos necessários à concretização do direito 
que assegura, ou seja, a gratuidade de transporte urbano aos idosos maiores 
de sessenta e cinco anos. É uma norma-regra, segundo entende RONCADA 
(2016, p. 80), porquanto estabelece “uma relação jurídica determinada no 
objeto e no conteúdo, isto e, uma obrigação de fazer líquida e certa, tendo 
por sujeitos o idoso acima de 65 anos (credor) e o transportador público 
urbano (devedor), e por objeto o serviço de transporte, sem custo para o 
credor da prestação”.
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Em síntese, embora a Constituição brasileira, não contemple um conceito 
de idoso, sequer sob o aspecto da idade, vez que se refere ora a sessenta, 
ora a sessenta e cinco, ora a setenta anos, ou sob o ângulo da denominação: 
idoso, idade avançada, velhice, inegavelmente preocupa-se com esse grupo 
extremamente vulnerável de pessoas, assegurando-lhes meios indispensá-
veis para o exercício de todos os direitos fundamentais e sociais, direitos in-
dispensáveis à manutenção de sua dignidade, de sua vida e de sua efetiva 
inclusão social.39 Por outro lado, cabe lembrar que a concretização dos direi-
tos dos idosos ocupa espaço infraconstitucional razoável, especialmente no 
Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003.

Direitos das pessoas com deficiência

Buscar eliminar ou ao menos suprir deficiências dos seres humanos para 
o exercício pleno dos direitos fundamentais não deve consistir, em um Es-
tado Democrático de Direito, função meramente assistencial. O objetivo do 
Estado e da sociedade deve ser o de proteger, quando necessário, e propiciar, 
quando possível, a efetiva inclusão social das pessoas com deficiência e, na 
medida do necessário, conferir-lhes condições adequadas para que possam 
exercer seus direitos..

Num mundo altamente globalizado, com tecnologia avançadíssima, todas 
as atividades sociais - educação, saúde, trabalho, desporto, lazer etc. - ofere-
cem meios para facilitar o ingresso social dos deficientes na sociedade.

Repita-se, novamente, que a igualdade e a dignidade - fundamentos do Es-
tado Democrático de Direito - exigem que os iguais sejam tratados de modo 
igual e os diferentes, de modo diferente, para o fim de se compensar, na raiz, 
a diferença pessoal existente e lhes permitir que obtenham seu lugar no gru-
po social como todos os demais.

39 Para um exame aprofundado dos direitos do idoso leia-se, entre outros: FERRAZ, Anna 
Candida da Cunha, BAPTISTA, Fernando Pavan, PINTO FILHO, Ariovaldo de Sousa (Org.).  
Comentários ao Estatuto do Idoso. Efetivação legislativa, administrativa e jurisdicional. 
Osasco: EdiFIEO, 2015.
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As pessoas com deficiência - qualquer tipo de deficiência - constituem um 
grupo vulnerável que nem sempre foi reconhecido e protegido, seja no âmbito 
internacional, seja no nacional. Esse grupo abrange uma série de deficiências 
(mental, física etc.), nem todas cuidadas no mesmo diploma legal. A preocu-
pação com essa matéria começa a aparecer, no plano internacional, em 1973.

Compulsando os documentos internacionais, o primeiro a cuidar dos de-
ficientes em geral foi a Declaração de Direitos das Pessoas Deficientes, de 
1975. No mesmo ano foi publicada a Declaração dos Direitos do Deficiente 
Mental.  Em 1983 é proclamada a Convenção sobre a reabilitação profissional 
e emprego das pessoas.  De 1992 é o documento sobre a Proteção de pessoas 
comentidas de transtorno mental e a melhoria da assistência da saúde men-
tal. Documento sobre Regras Gerais sobre Igualdade de Oportunidades para 
Pessoas com Deficiência foi aprovado em 1993 e sobre os princípios, política 
e prática em educação especial foi aprovada a Declaração de Salamanca, em 
1994. Cabe lembrar, por fim, pela relevância que tem, a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assina-
dos em Nova Iorque em 30 de março de 2007, e referendada no Brasil, pelo 
Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008. Trata-se do primeiro do-
cumento de direitos humanos, aprovado nos termos do § 3º do art. 5ª da CF, 
e que, quanto à posição hierárquica no sistema brasileiro, tem “equivalência 
às emendas constitucionais”. Releva registrar também que, no âmbito do Di-
reito do Trabalho, várias declarações fazem especifica referência a direitos 
de trabalhadores com deficiência.40

No Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em 1999, foi aprovada 
a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discri-
minação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, que, no preâmbulo, 
refere-se a documentos internacionais e interamericanos sobre o assunto.41

40 Cf. Sergio Fernando Moro, em comentários ao art. 7º, XXXI, CF, pp. 620-622. In CANOTILHO, J. 
J. Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio Luiz (Coordenação 
científica), Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.
41 CANOTILHO, J. J. Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio 
Luiz (Coordenação científica), Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/
Almedina, 2013. p. 1004 e ss.
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As constituições brasileiras antecedentes não cuidam especificamente do 
assunto.

Já a Constituição de 1988 reflete a inspiração internacional e reserva par-
ticular espaço, ao longo de seu texto, para o tratamento dos direitos das pes-
soas com deficiência42.

Assim, no art. 23, ao fixar o rol das competências comuns da União, do Es-
tado, do Distrito Federal e dos Municípios dispõe, no inciso II, caber a todos 
“cuidar da saúde e assistência publica, da proteção e a garantia das pessoas 
portadoras de deficiência” e no art. 24, IV, ao estabelecer competência da 
União, dos Estados e do Distrito Federal atribui para esses entes públicos 
legislar concorrentemente sobre o que dispõe no inciso n. XIV “proteção e 
integração social das pessoas portadoras de deficiência”. No art. 7º, XXXI, en-
tre os direitos dos trabalhadores proíbe “qualquer discriminação no tocante 
a salário e a critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”. 
Também no art. 37, VIII, tratando ainda do direito ao trabalho, agora no cam-
po da administração pública, e adotando o sistema de “cotas sociais”, dispõe: 
“a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”.

Na Seção IV, “Da Assistência Social”, integrante do Título “Da Ordem So-
cial”, o art. 203, ao fixar os objetivos da assistência social, assegura a pres-
tação de assistência social aos portadores de deficiência em dois incisos: no 
IV, ao fixar que é objetivo da assistência social “a habilitação e a reabilitação 
das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária”; e no V ao assegurar “a garantia de um salário mínimo de be-
nefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 

42 Cabe lembrar que, no plano internacional, foi abolida a expressão “pessoas portadoras de 
eficiência” considerada inadequada. A Constituição brasileira ainda não foi adaptada ao termo 
atualmente utilizado para designar “pessoas com deficiência”; mesmo a legislação ainda 
persiste em adotar esssa terminologia. Todavia, a doutrina vem batalhando no sentido do uso 
adequado do termo, sendo certo que na Justiça já se percebe adoção da  nova terminologia,  
mais compatível para designar essa minoria.



104 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

sua família, conforme dispuser a lei.” 43 Ainda nesse Título, no Capítulo so-
bre a Educação, Cultura e Desporto, o art. 208, III, determina ser dever de o 
Estado prestar “atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferivelmente na rede regular de ensino”, e no art. 227, II, inse-
rido no Capítulo que cuida da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e 
do Idoso, dispõe sobre a “criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador 
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstá-
culos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.  Também o mes-
mo art. 227, § 2º, estabelece que “A lei disporá sobre normas de construção 
de logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículo de 
transporte coletivo, a fim de garantir acesso às pessoas portadoras de defi-
ciência”. Insólito, para dizer o menos, é o art. 244, constante das Disposições 
Constitucionais Gerais que fixa: “A lei disporá sobre adaptação dos logradou-
ros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atual-
mente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.”44

Conforme se observa, esse rol de competências revela, para os fins de in-
terpretação, que está sujeito a alguns parâmetros: de um lado, há competên-
cias expressas da União e concorrentes entre a União, o Estado e o Distrito 
Federal; de outro, a maioria das normas se insere no campo das limitadas 
ou programáticas, ou seja: ou exigem lei infraconstitucional para seu cum-
primento ou apenas definem um programa a ser desenvolvido pelo órgão 

43 Sobre a aplicabilidade imediata dessa norma, questão bastante controvertida, na doutrina 
e mesmo na jurisprudência, ver as excelentes considerações de Sergio Fernando Moro, em 
comentários ao art. 203, da CF, especialmente pp. 1960-1963. In CANOTILHO, J. J. Gomes, 
MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio Luiz (Coordenação 
científica), Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.
44 Trata-se de disposição mal colocada. Talvez devesse estar no ADCT, pois se trata de regra 
transitória, que tende a desaparecer quando cumprida - e que deve ser cumprida. Por outro 
lado ante o preceito constitucional geral do art. 227, essa disposição é supérflua e poderia 
ser deixada à legislação ordinária Nesse sentido também FERREIRA FILHO. v. 4,  pp. 131-132.
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competente. Pouquíssimas normas podem ser consideradas de aplicabilida-
de imediata, isto é, podem ser exigidas pelo beneficiário imediatamente, sem 
a interposição de lei ou regulamento.  

Para exemplo, no plano da legislação infraconstitucional federal, foi edi-
tada, (sobre a integração nacional do deficiente) a Lei n. 7.853/99. Por De-
creto Federal n. 914/93, foi instituída a Política Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência, a Lei n. 8.989/95 (que dispõe sobre 
isenção de IPI na aquisição de veículos por pessoas portadoras de deficiên-
cia)45, a Lei n. 8.889/94 (sobre passe livre aos portadores de deficiência) e 
a Lei n. 10.098/2000 (que estabelece critérios para a promoção da acessi-
bilidade ao grupo). 

Em resumo, o grupo altamente vulnerável das pessoas com deficiência, 
seja essa qual for, mereceu tratamento amplo e especial na Constituição em 
vigor e a legislação infraconstitucional vem regulamentando a matéria por 
intermédio de várias leis, com a finalidade de dar plena concretização ao 
texto constitucional, onde necessário.

Direitos da Mulher ou o direito de tratamento diferenciado à mulher 
em determinadas circunstâncias ou situações 

Anotações prévias

Os movimentos de defesa dos direitos da mulher, ou seja, a reivindicação 
de direitos iguais aos do homem e de proteção especial à mulher vem se de-
senvolvendo desde tempos mais remotos. Mas, especialmente a partir da II 
Guerra Mundial (ESTRELA, 1975, p. 9), a expansão desses movimentos passa 
a influir nos documentos internacionais sobre essa matéria e se refletem nas 
constituições contemporâneas de modo geral.

45 Cf. ALMEIDA, Fernanda Dias de Menezes de. Comentários ao art.  24, XIV da CR. In 
CANOTILHO, J. J. Gomes, MENDES, Gilmar Ferreira, SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio 
Luiz (Coordenação científica), Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/
Almedina, 2013, pp. 755-756.
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No plano internacional, vários documentos recomendam tratamento igual 
ao do homem, mas diferenciado em determinadas circunstâncias, o que, se-
gundo a interpretação leva a considerar a mulher inserida em grupo vulne-
rável, com proteção especial. Assim, a Convenção relativa aos direitos políti-
cos da mulher (1952, vigente em 1956); a Convenção relativa à eliminação 
de todas as formas de discriminação contra a mulher (1977), a Declaração 
sobre a proteção da mulher e da criança em estados de emergência e de con-
flito armado (1974), o Protocolo de emenda da Convenção para repressão 
do tráfico de mulheres e crianças (1921) e a Convenção para a repressão 
do tráfico de mulheres maiores (1933). Também no Sistema Interamerica-
no de Direitos Humanos há documentos específicos sobre o tema: Conven-
ção Interamericana relativa a concessão de direitos civis à mulher (1948), 
Convenção Interamericana relativa a concessão de direitos políticos à mu-
lher(1948), Convenção Interamericana para prevenir,  punir e erradicar a 
violência contra a mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994).

Embora as constituições brasileiras, desde a primeira, promulgada no Im-
pério, em 1824, tenham assegurado o princípio da igualdade de todos, como 
registrado, o fato é que, durante toda a evolução constitucional brasileira as 
mulheres enfrentaram uma série de redução ou restrição de direitos, seja 
no campo político, no social, no âmbito do direito familiar, civil, do trabalho, 
entre outros.

Apoiada na concepção de que a justiça reclama tratamento desigual quan-
do a realidade mostra que igualando a todos se chegará à extrema injustiça, 
e que a razão humana, em vários momentos e por vários motivos, a despeito 
das dificuldades que se apresentam, tem a clara percepção de que deve pro-
piciar tratamento diverso a pessoas em várias situações, a Constituição de 
1988 concede tratamento especial a vários grupos vulneráveis e, entre esses, 
também à mulher, mesmo tratando com desigualdade homens e mulheres.

Rigorosamente, a mulher não compõe, na sociedade atual brasileira, gru-
po minoritário no sentido quantitativo ou mesmo qualificativo, especialmen-
te porquanto o maior dos direitos reivindicados pelas mulheres - qual seja a 
plena igualdade entre os sexos - foi assegurado, de modo expresso, na Cons-



107PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

tituição: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição”, é o que dispõe o inciso I do art. 5º.46

Não obstante, praticamente todos os autores que se debruçam sobre a 
questão das minorias, identificam as mulheres como grupo vulnerável, que 
exige tratamento especial em vários aspectos47.

De início, repita-se, cabe acentuar que a Constituição de 1988, em defini-
tivo, corrigiu, no plano constitucional e na projeção da legislação infracons-
titucional, a diferença entre sexos, estabelecendo o princípio da igualdade 
de todos e complementando com o princípio da igualdade entre homem e 
mulher (o que já era subtendido na forma clássica, mas não cumprido, espe-
cialmente na legislação infraconstitucional).

De outro lado, a Constituição de 1988 contempla, em vários tópicos, dis-
ciplina sobre a matéria. Embora não se possa dizer que há, no texto de nos-
sa Lei Maior, “estatuto” abrangente e exaustivo nesse sentido, o fato é que 
várias reivindicações relativas à igualdade de gênero foram atendidas; mas, 
cumpre observar que, em alguns aspectos, a Constituição vai além, pois per-
mite um tratamento diferenciado à mulher, excepcionando o princípio da 
igualdade entre os sexos, que assegura expressamente. Trata-se de privilé-
gio? Em regra, a justificação dessas “diferenças” reside no fato, inegável, das 

46 Na verdade, o tratamento diferenciado entre mulher e homem se fazia sentir, mesmo diante 
a igualdade genérica de sexos abrigada na Constituição, no direito de família, no direito civil 
em geral, do direito do  trabalho etc.
47 Cf. entre outros: SOUZA DANTAS. Luís Rodolfo A. de. “Algumas problemáticas hermenêuticas 
acerca da Lei Maria da Penha”. In Anna Candida da Cunha Ferraz, Márcia Cristina de Souza Alvim 
e Margareth Anne Leister (org.), Evolução dos Direitos da Mulher no Brasil – A Lei Maria 
da Penha. Osasco: EdiFIEO, 2013, pp. 33-42. D’ ANGELO, Suzi e D’ ANGELO, Élcio. Direitos 
Fundamentais das Minorias (sob o enfoque da Lei nº 9.882/90). Leme – SP: Anhanguera, 
2010, Os autores, ao indicarem a relação  das ações afirmativas, o sumário – p. 10 -  arrolam 
entre  9 grupos, as mulheres. RIOS JUNIOR, Carlos Alberto dos.  Direitos das Minorias e 
limites jurídicos ao poder constituinte originário. São Paulo: EDIPRO, 2013. O autor 
traz interessante observação sobre a divisão dicotômica que Nancy Frazer faz relativamente 
à integração social de grupos excluídos: de um lado, cita as políticas de redistribuição que 
pretendem corrigir a exclusão social, consequência da estrutura econômica da sociedade; 
de outro, cita as políticas de reconhecimento, que buscam questionar o status cultural da 
sociedade, que considera como a causa da exclusão de determinadas minorias, citando, nesse 
ponto, a discriminação de gênero. (cf. pp. 30-31). Ver tb., do autor, p. 23.
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restrições e violações sofridas pelas mulheres ao longo de séculos e que não 
permitiram e nem permitem ainda, à mulher, usufruir em igualdade de con-
dições, os direitos fundamentais a todos assegurados.48

Finalmente, ainda como considerações introdutórias, cabe lembrar que 
documentos internacionais influíram na contemplação de normas proteto-
ras dos direitos da mulher: a Convenção sobre a eliminação de todas as for-
mas de discriminação contra as mulheres, a Convenção interamericana para 
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, entre outras49.

Os direitos da mulher no texto de 1988

A primeira norma constitucional a definir, de modo expresso, a igualdade 
de gênero sedia-se no inciso I do art. 5º do texto de 1988, que estabelece:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição.

Esse inciso, conforme comenta FERREIRA FILHO (1990, 28) não diz mais 
do que estabelece o caput do art. 5º, que dispõe: “Todos são iguais peran-
te a lei” [...] nos termos seguintes. É claro que o substantivo “todos” inclui 
homens e mulheres. Acrescenta o autor que, decorrência, aparentemente 
necessária dessas disposições, é a conclusão de que “somente a Lei Magna 
pode estabelecer desigualações entre os sexos. Tal situação não favorecerá 

48 Conferir, para maiores esclarecimentos, CARDIN, Valéria Silva Galdino e SANTOS, Andréia 
Colhado Gallo Grego, Uma análise comparativa entre as exigências do Caso 12.051 da 
Organização dos Estados Americanos e o impacto da Lei Maria da Penha sobre a violência 
doméstica e familiar, In Revista de Direitos Humanos Fundamentais. Osasco: Edifieo, 2014, pp. 
65-80 - http://intranet.unifieo.br/legado/edifieo/index.php/rmd/article/view/973/953  
e Anna Candida da Cunha Ferraz, Márcia Cristina de Souza Alvim, Margareth Anne Leister 
(Org.). Evolução dos Direitos da Mulher no Brasil. A Lei Maria da Penha. Osasco: EDIFIEO, 
2014, p. 269.
49 Lembre-se que o Brasil editou uma Lei especial, cuidando da violência doméstica contra a 
mulher, influenciada pelos documentos internacionais a respeito: Lei n. 11.340, de 7-8-2006. 
Cf., para maiores esclarecimentos a respeito a obra: Evolução dos Direitos da Mulher no Brasil. 
A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006). Anna Candida da Cunha Ferraz, 
Márcia Cristina de Souza Alvim e Margareth Anne Leister (Org.). Osasco: EDIFIEO, 2014.
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as mulheres [...]”. Esse questionamento vem surgindo na doutrina e na juris-
prudência sobre leis e decretos que desigualam homens e mulheres, buscan-
do novas formas de proteção à mulher.

Não obstante, o registro constitucional atendeu, também, as reivindica-
ções para que se pudesse eliminar toda legislação que contraria essa igual-
dade, como, para exemplo, o Código Civil e a disciplina da situação da mulher 
no lar. A mulher goza de plenos direitos políticos  e civis; tem igualdade de 
posição na família e no direito familiar etc.

Ao longo do texto constitucional, disposições ora desigualam os gêneros, 
no intuito de proteger a mulher, ora repetem - sem necessidade, vale dizer 
- a regra geral, de igualdade entre eles. A seguir, são apontadas algumas dis-
posições que permitem conhecer, ainda que superficialmente, o panorama 
constitucional do tratamento atribuído ás mulheres.

•	 No âmbito dos direitos fundamentais - art. 5º

Presidiárias: O inciso L desse art. estabelece que “às presidiárias serão 
asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos duran-
te o período de amamentação”. Assim, leva o texto constitucional em con-
sideração, mesmo no caso de mulheres cumprindo penas de reclusão, sua 
condição específica de mãe, de um lado, e de outro, os direitos dos filhos de 
serem amamentados pela mãe natural. Na verdade, segundo a doutrina50, a 
ratio dessa regra é menos proteger os sentimentos maternos e mais os do 
filho. Não há, nesse caso, ofensa ou discriminação em relação ao sexo oposto, 
já que se trata de atividade que somente a mulher pode, mesmo, cumprir.

•	 No âmbito dos direitos sociais: - art. 6º

Maternidade: a Constituição insere a proteção à maternidade como direi-
to social. Na verdade, não constitui esse um direito social, cuja característica 
é, em princípio, direito de todos, direito que pode ser reivindicado por todos, 
independentemente do sexo e de outras individualizações. A maternidade, 

50 Conferir, entre outros, FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, op. cit. p. 64.
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em si, é direito e liberdade fundamental individual, não expressamente con-
sagrado no rol dos direitos fundamentais, mas que constitui certamente ex-
pressão do direito à liberdade. Inserido no rol dos direitos sociais, tem seu 
conteúdo (SILVA, 2008, 316) tratado em capítulos da ordem social referentes 
à seguridade, à previdência e à assistência social (art. 201, II, art. 203, I,). 
Legislação específica, para exemplo, contempla o salário-maternidade, a li-
cença à gestante, direitos que se referem à proteção da maternidade.51

Todavia, como direito exclusivo da mulher, a referência constitucional não 
afronta nem excepciona o direito de igualdade entre sexos. Em tese, a pro-
teção da maternidade poderia caracterizar uma política pública dedicada a 
uma minoria, ou seja, a um grupo minoritário vulnerável, pelas necessidades 
que este apresenta52. Funda-se na necessária proteção que cabe ao Estado 
dar à gestante e à criança em gestação, dentro do conceito de um direito que 
se consubstancia na prestação de assistência ou previdência, seja alimen-
tar53, seja de saúde ou de outra ordem. Presume-se, no caso, que a mulher 
não tenha condições de riqueza ou físicas para desenvolver a maternidade e 
a vida do nascituro.

•	 No âmbito dos diretos sociais trabalhistas - art. 7º e incisos

No rol dos direitos trabalhistas, alguns vertem disposições específicas re-
lativas a mulher, ora reafirmando a igualdade de gênero, ora excepcionando-
-a; Assim, 

Licença à gestante - inciso XVIII. Esse direito complementa o direito de 
proteção à maternidade. Releva observar que o inciso imediatamente pos-

51 Cf. Lei n. 10.718, de 5-8-2003 que altera a Lei n. 8.213, de 14.7.1991 que restabelece o 
pagamento, pela empresa, do salário-maternidade devido à segurada empregada gestante.
52 Constituições estrangeiras também contemplam no rol dos direitos “a proteção à 
maternidade”. Veja-se a da Itália, art. 31, de Portugal, art. 68º (que expressamente considera 
que a maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes), entre outras
53 Lembre-se que a alimentação, esse sim, é um direito social, tal como descrito no art. 6º.
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terior (XIX) contempla também o direito à licença paternidade, relegando, 
todavia, à lei definir a duração dessa licença54.

Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos nos termos da lei – inciso XX.  Trata-se de medida que visa a 
mudar a tendência, ainda existente no Brasil, de diferença de tratamento no 
direito do trabalho com relação às mulheres, com maior abertura para a uti-
lização dessa mão de obra. (A diferença de salários entre os sexos é medida 
prevista no inciso XXX). De um lado, como registra FERREIRA FILHO (1990, 
101), a licença à maternidade pode ser incentivo contra a contratação de 
mulheres. De outro lado, o estabelecimento de incentivos poderá vir a con-
trariar o direito à igualdade entre os sexos. Para exemplo, adoção de cotas 
para mulher para preenchimento de cargos de diretoria em empresa pode 
ser questionada sob esse ângulo. O que se vislumbra como incentivo cabível 
é, por exemplo, a manutenção de creches e escolas infantis pela empresa e 
pelo Estado, que em nada discrimina por sexo e que atende as necessidades 
da mulher que trabalha, realidade ainda não alcançada plenamente. A Cons-
tituição prevê, no inciso XXV do art. em exame, a “assistência gratuita aos 
filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e 
pré-escolas”.

•	 Direitos relativos à aposentadoria.

No serviço público: a mulher tem igual direito ao do homem de acesso 
a cargo público. Todavia, no que respeita à aposentadoria é mantido à mu-
lher privilégio, qual seja, aposentar-se com tempo menor de serviço que o 
homem (art. 40, CF, com as alterações que esse texto vem sofrendo, mas que 
mantêm a mesma regra de desigualar homens e mulheres), medida essa que, 
se justificável ante o quadro de vida nos séculos anteriores, parece não mais 
se justificar presentemente. 

54 Ver constituição de Portugal, artigo citado na nota 35.
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Na previdência social: a mesma regra é estabelecida para a aposenta-
doria no regime geral da previdência (art. 201, 7º, I e II), tanto no que diz 
respeito ao tempo de contribuição, como com relação à idade.

•	 Direitos nas relações de família

Nas disposições constitucionais relativas à família, a igualdade de direitos 
e obrigações é firmemente protegida com relação aos cônjuges.55

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resumindo quanto foi exposto, registre-se que a Constituição de 1988 é, 
sem dúvida, a primeira a cuidar de modo especial das minorias étnicas, so-
ciais ou de outra denominação existentes no Brasil, resgatando, pois parte 
de nossa história e afirmando, mais uma vez, ser o Brasil um Estado Demo-
crático de Direito.

Traz, em seu texto, princípios e fundamentos que norteiam a ratio consti-
tucional desse tratamento.

 Para tanto, abriga grande número de princípios e regras estabelecendo 
direitos de minorias, embora não esgote o assunto, seja quanto ao conteúdo 
desses direitos, seja quanto às minorias existentes no País.

 Do texto constitucional, extrai-se que o principal responsável para atuar 
políticas públicas, conferir direitos, prevenir o respeito aos direitos assegu-
rados às minorias, é o próprio Poder Público, em suas três vertentes hori-
zontais e verticais, embora, em alguns casos, a participação da família e da 
sociedade seja subsidiária.

Assim, leis para execução direta dos preceitos constitucionais são ela-
boradas pela União, por força de sua competência constitucional. Todavia, 

55 É na legislação infraconstitucional que vão surgir tratamentos diferenciados, como por 
exemplo, a punição de toda violência praticada pelo marido à mulher, conforme mencionado 
algumas vezes nesse texto, como exemplo.
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também os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm competência con-
corrente, complementar ou subsidiária, respeitada a competência federal, 
para estabelecer leis promotoras de benefícios sociais ou políticas públicas 
às minorias tratadas no texto constitucional.
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CAPÍTULO 3 - A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO PLURINA-
CIONAL BOLIVIANO, OS DIREITOS DAS POPULAÇÕES IN-
DÍGENAS NA CONSTITUIÇÃO BOLVIANA E A NOVA IDEO-
LOGIA DAS REFORMAS

LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIA-
NO, LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA 
CONSTITUCIÓN BOLVIANA Y LA NUEVA IDEOLOGÍA DE LAS 
REFORMAS

Everaldo de Oliveira Andrade
Ival de Assis Cripa

Este artigo pretende realizar reflexão os processos de mudanças e perma-
nências no Estado boliviano, em especial pretende-se analisar as proposi-
ções de um Estado plurinacional Boliviano, que garanta a inclusão das popu-
lações indígenas e camponesas originárias, sem, contudo, gerar ruptura com 
a ordem liberal. Mais especificamente pretende-se discutir até que ponto 
esse Estado plurinacional consegue assegurar a cidadania das populações 
indígenas nessa nova configuração institucional. Como esse artigo insere-se 
numa coletânea de artigos sobre os direitos das minorias nas constituições 
latino-americanas, seria preciso, antes, tecer algumas considerações sobre a 
aplicação do termo minorias ás populações indígenas, haja vista que abor-
damos a condição de uma população que, do ponto de vista numérico, não é 
minoritária na Bolívia, mas pode ser definida como minoria por sua condi-
ção “não dominante. ”
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Segundo o dicionário de direitos humanos elaborado pela Universidade 
de Alcallá, o termo minorias é bastante controverso: 

es un grupo numéricamente inferior al resto de la población de 

un Estado, en una posición no dominante, cuyos miembros —

siendo nacionales de dicho Estado— poseen características ét-

nicas, religiosas o lingüísticas distintas de aquellas del resto de 

la población y muestran, al menos implícitamente, un sentido de 

solidaridad, dirigido a la preservación de su cultura, tradiciones, 

religión o lengua. (SERRANO, 1991, p. 568). 

O termo minorias pode ser utilizado indistintamente para definir mino-
rias nacionais, culturais, étnicas, linguísticas e religiosas, todavia a ONU op-
tou por fazer distinção entre minorias étnicas, religiosas e linguísticas. Com 
relação às populações indígenas, especificamente, a ONU define esses gru-
pos como minorias, haja vista que eles podem estar numa condição numé-
rica inferior a outros grupos, ou ocupar posição “não dominante”, apesar de 
não serem numericamente inferiores, com é o caso da Bolívia. Segundo o di-
cionário de direitos humanos, o Direito Internacional aborda as populações 
indígenas de uma perspectiva mais ampla que o termo minorias:

el Derecho internacional ha aceptado que los pueblos indígenas 

son merecedores de un estatuto jurídico distinto y más amplio 

que el de las minorías en virtud de sus vínculos territoriales y de 

su preexistencia al propio Estado en el que se encuentran, dotán-

doles de DERECHOS COLECTIVOS, en oposición a los derechos 

individuales típicos de las minorias. (SERRANO,  1991, p. 568).

Trata-se de não reduzir o conceito de minorias à medida numérica apenas, 
pois um grupo pode ser minoritário, como dissemos, pela sua condição de 
exclusão da cidadania política e social. Juliet Hooker, por exemplo relativiza 
a correlação tamanho da população e medida dos direitos conquistados:
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parece não haver correlação entre o tamanho da população e a 

medida de direitos coletivos conquistados por qualquer mino-

ria na América Latina. Comparando os países da região quanto 

ao êxito relativo dos grupos indígenas na conquista de tais direi-

tos, percebemos que não se sustenta a ideia de que os países de 

grande população indígena concederam menos direitos coleti-

vos do que os de menor. A Bolívia, por exemplo, concedeu muito 

mais direitos coletivos aos indígenas do que o Chile, ainda que 

os indígenas constituam de 50% a 70% da população boliviana 

e somente 10% da população chilena. Embora o tamanho da 

população possa ser um fator importante na decisão das elites 

a respeito dos direitos coletivos, ele não explica a discrepância 

das conquistas dos dois grupos no interior dos países latino-a-

mericanos e entre eles. (HOOKER, 2006, p. 95)

Na América Latina, é alto o grau de desigualdade racial e de discriminação 
das populações afrodescendentes e indígenas. Segundo Juliet Hooker, a dis-
criminação persiste a despeito das medidas constitucionais que proíbem a 
discriminação racial na maioria dos países da região: 

Nas décadas de 1980 e 1990, além da proscrição legal do ra-

cismo, vários países latino-americanos implementaram refor-

mas visando à cidadania multicultural, as quais estabeleceram 

alguns direitos coletivos para os grupos indígenas. (...). Os di-

reitos coletivos obtidos com essas reformas incluem: reconhe-

cimento formal de subgrupos étnicos ou raciais específicos e 

da natureza multicultural das sociedades nacionais; reconheci-

mento do direito consuetudinário como direito público oficial; 

direitos de propriedade coletiva (especialmente em relação à 

terra); status oficial para a língua de minorias em regiões em 

que estas predominam; e garantia de educação bilíngüe. Argen-

tina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Gua-
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temala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru 

e Venezuela asseguraram pelo menos um e, em muitos casos, 

todos esses direitos coletivos no direito constitucional ou esta-

tutário.” (HOOKER, 2006, p. 89)

A reflexão sobre a condição e os direitos das populações indígenas na Bo-
lívia requer antes uma recuperação da história recente do país e o contexto 
de elaboração da constituição Boliviana que, no governo de Evo Morales, 
buscou a constituição de um Estado plurinancional.  Desde a promulgação 
da nova Constituição boliviana, tem-se falado muito em mudanças estru-
turais que marcariam a “virada revolucionária” na história do país. Para 
sabermos até que ponto esse processo de mudanças realmente está ocor-
rendo, será preciso refletir sobre a história institucional boliviana. Faz-se 
necessário, também, dialogar com as ideias elaboradas por um dos prin-
cipais dirigentes e teóricos do governo de Evo Morales, o vice-presidente 
Álvaro Garcia Linera e algumas de suas posições a respeito da constituição 
de um novo estado da Bolívia.

Entre as muitas polêmicas relacionadas à profundidade e ao alcance da 
nova constituição, aprovada em janeiro de 2009, encontra-se o tema da con-
tinuidade ou da ruptura histórica e/ou institucional. Para o governo de Evo 
Morales, tratava-se de refundar o Estado nacional, agora de direito plurina-
cional e comunitário. Por Estado Plurinacional entenda-se um Estado ba-
seado na diversidade étnica e cultural constitutiva da sociedade boliviana. 
Segundo alguns críticos a nova constituição mantém os princípios básicos 
do estado liberal moderno como uma visão abstrata e universal dos indiví-
duos, direitos naturais inalienáveis, divisão clássica dos poderes, hierarquia 
e impermeabilidade de instituições como o exército e a economia baseada na 
propriedade privada. 

Segundo Raúl Prada Alcoreza, o caráter plurinacional da constituição bo-
liviana relaciona-se com o eixo descolonizador que orienta a nova configura-
ção estatal na Bolívia:
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Lo plurinacional tiene que ver con el reconocimiento de la pree-

xistencia colonial de las naciones indígenas originarias, es decir, 

el reconocimiento de la matriz poblacional del pueblo boliviano. 

El pueblo boliviano viene caracterizado descriptivamente por su 

diversidad etnográfica y sociológica. Este pluralismo estatal, que 

es además un pluralismo de naciones, es un avance sustantivo en 

el pluralismo democrático, construido a partir del despliegue de 

las identidades colectivas y el comunitarismo político. El carácter 

comunitario de la nueva Constitución se basa en el reconocimien-

to de las instituciones culturales que estructuran los compor-

tamientos y conductas de las comunidades no sólo rurales, sino 

también urbanas. (PRADA ALCOREZA, 2008, p. 38) 

Além disso, o fato de se admitir o caráter plurinacional, não a colocaria 
fora da tradição liberal. Segundo Alacoreza, não deixa de ser uma constitui-
ção liberal, na sua versão mais pluralista, mas que incorpora quatro gerações 
de direitos: 

derechos individuales, derechos sociales, derechos colectivos y de-

rechos relativos al medio ambiente. Es también una constitución 

indígena y popular en tanto que incorpora la institucionalidad 

propia de las naciones y pueblos indígenas originarios, sus es-

tructuras y prácticas autóctonas. Del mismo modo, es una cons-

titución que reconoce el rol primordial de lo público en forma de 

estado interventor, de bienestar e industrializador. Esta combina-

ción de lo liberal pluralista, de lo indígena originario y lo estatal 

plurinacional hace a la composición de la transición jurídico po-

lítica. (PRADA ALCOREZA, 2008, p. 38)

Esse constitucionalismo multicultural seria visto como apenas como reor-
denamento para reformar as estruturas do liberalismo. Isso não implicaria 



122 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

desconhecer as evidentes originalidades como a proposta de um Estado in-
tercultural, descentralizado e com autonomias reconhecidas.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: RUPTURAS E CONSTITUCIONALI-
DADES

O processo de formação da nação boliviana começa antes de sua indepen-
dência. A grande revolta indígena de Tupac Amaru, entre os anos de 1780 e 
1782, foi um antecedente da Independência, ao mesmo tempo em que liqui-
dou a elite dirigente indígena, e seu projeto de nação. Foi uma ruptura. Isso 
permitirá que, no contexto das revoluções de independência, seja proclama-
da a República em 1825, encabeçada por grandes proprietários rurais mem-
bros da elite criolla. O marco institucional dessa nova situação foi a primeira 
constituição do país redigida por Simón Bolívar, em 1826. O libertador não 
via com bons olhos o futuro das repúblicas latino-americanas nesse momen-
to, algo que ele considerava quase impossível, revelando sua simpatia pela 
monarquia, vista como o melhor governo para gerir a instabilidade social 
já prevista no continente. De fato, o novo Estado construído de cima para 
baixo na região Peru-boliviana ignorava e excluía a grande massa popular 
de indígenas. Temas como a pluralidade étnica e mesmo a cidadania e o fim 
dos trabalhos compulsórios impostos aos indígenas, foram completamente 
ignorados. Durante o século XIX, aprofundaram-se os saques às terras indí-
genas e ao trabalho de suas populações nos campos e na mineração. Além 
disso, tornava-se quase impossível avançar no desafio de estruturação de um 
Estado nacional centralizado, ignorando a ampla diversidade cultural, étnica 
e linguística das maiorias nacionais excluídas. Uma expressão da fragilidade 
do Estado boliviano foi a série de derrotas militares, que geraram perdas ter-
ritoriais para seus vizinhos, Chile e Brasil, nas guerras do Pacífico e do Acre.

Nas primeiras décadas do século XX, a exploração do estanho tornou-se 
o coração da economia boliviana, depois profundamente abalada pela crise 
econômica mundial de 1929. Após a sangrenta guerra do Chaco, entre 1932 
e 1935, e a nova derrota militar agora para o Paraguai, abriu-se um período 
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de governos militares nacionalistas e progressistas e uma breve tentativa de 
ordenamento do Estado, conhecida por alguns historiadores como “socia-
lismo militar” (MALLOY, 1989, pp. 119-129). Em 1938, foi promulgada nova 
Constituição, considerada “progressista” na época, ao introduzir a responsa-
bilização do Estado sobre as áreas da educação, família, trabalho, atividades 
no campo, além de considerar que a propriedade deveria ser condicionada 
ao interesse social. Essa Constituição também estabelecia que o Estado fosse 
o protetor dos recursos naturais do país. Nesse período ocorreu, também, a 
nacionalização das empresas de petróleo bolivianas, ação pioneira na Améri-
ca Latina e que se antecipou à nacionalização da exploração do petróleo pelo 
presidente Lázaro Cárdenas no México, durante os anos 30.

Em 1945, em pleno contexto do pós-guerra, foi elaborada outra Constitui-
ção para a Bolívia. Mesmo distantes do conflito mundial, os governos boli-
vianos foram punidos, por venderam toneladas de estanho a preços baixos, 
sempre às custas do esmagamento salarial dos trabalhadores mineiros e da 
fragilização das finanças do Estado. Durante esse período, surgiram, tam-
bém,   organizações políticas de caráter nacionalista e socialista: o POR (par-
tido obrero revolucionário; ligado à IV Internacional); o MNR (movimiento 
nacionalista revolucionario); o PIR (partido e la izquierda revolucionaria, li-
gado ao stalinismo); e a FSTMB (federação sindical de los trabajadores mine-
ros e Bolivia), principal organização sindical com seu célebre programa polí-
tico-sindical conhecido como “Tesis de Pulacayo” (LORA, 1980, pp. 205-219). 

As populações indígenas bolivianas, para lutar por seus direitos, organi-
zaram em 1945 um Congresso Indígena, com participação de membros das 
comunidades camponesas da região andina, principalmente as comunida-
des ligadas ao Movimento Nacional Revolucionário (MNR). Durante esse en-
contro, foram discutidas questões relacionadas ao “problema do índio”, bem 
como às possibilidades de realização de um programa de reforma agrária na 
Bolívia: nos anos 40, 4,5% dos proprietários possuíam 70% das terras culti-
váveis bolivianas. (MEENTZEN, 2007, p. 170)

A nova constituição refletia, em parte, esse novo contexto político e social 
do país, ao incorporar alguns direitos dos trabalhadores, tais como a proibi-
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ção de demissão por participação de sindicatos e a concessão de cidadania 
às mulheres para votar em eleições municipais. 

Um dos fatos surpreendentes da revolução de 1952, do ponto de vista 
da história institucional da Bolívia, foi a não realização de uma Assembleia 
Constituinte. Na verdade, como a efervescência política era alta, para o MNR 
seria um passo perigoso propor revolução democrática por meio de assem-
bleia constituinte livre e soberana, mas que poderia sair do seu frágil con-
trole. A pressão das massas. Porém, permitiu que algumas reformas fossem 
conquistadas no terreno social, político e econômico: concessão do sufrágio 
universal, reforma agrária ainda que limitada, nacionalização da grande mi-
neração do estanho e a reforma educativa. Sobre a reforma agrária, segundo 
Angela Meetezen, 

Los aspectos más importantes de la reforma agraria se referían 

a la expropiación de los latifundios, la devolución de tierras a 

las comunidades campesinas, la abolición de la servidumbre y 

los trabajos forzados, el fomento de la productividad y del co-

mercio en la industria agraria, la protección de las reservas na-

turales y la colonización de la cuenca amazónica para evitar 

la migración a las ciudades. Sin embargo, la reforma agraria 

prácticamente no tuvo repercusiones en las tierras bajas boli-

vianas: En primer lugar, porque por ese entonces el Estado no 

estaba presente en dicha región, y en segundo lugar, porque allí 

no existían aún movimientos sociales con demandas semejantes. 

(MEENTZEN, 2007, p. 171)

A realização de assembleia constituinte livre e soberana poderia criar con-
dições para a consolidação de um novo Estado. Essa perspectiva estava além 
dos objetivos do grupo dirigente do MNR. Isso explica o recuo e a perda de 
base social da revolução de 1952 e sua derrota em 1964 por um golpe mili-
tar. É preciso acrescentar, ainda, que as grandes assembleias gerais da COB; 
a presença efusiva das milícias sindicais; e o borbulhar de novos sindicatos 
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nas cidades e nos campos, criou uma situação de dualidade de poderes no 
país. Uma dualidade que só seria desarticulada meses após a formação do 
co-governo MNR-COB.

Os governos militares que se sucedem entre 1964 e 1982, com breves 
interregnos civis-democráticos, também tentaram implementar mudanças 
constitucionais, tais como a nova Constituição de 1967. Essa Constituição 
buscava retomar o pleno controle imperialista sobre o país, buscando fazer 
retroceder algumas poucas conquistas de defesa dos recursos naturais do 
período anterior. Foi um momento de instabilidade mesmo no interior das 
frações políticas do exército boliviano (LAVAUD, 1998, pp. 91-128). 

A Revolução de 1952 abriu criou possibilidades de mudanças, a partir da 
experiência da Comuna de La Paz de 1971, que foi uma tentativa de constru-
ção de um parlamento operário e popular de tipo soviético, ocorrida durante 
o governo do general Juan José Torres, entre outubro de 1970 e agosto de 
1971. O parlamento reuniu pouco mais de 200 delegados, com deputados 
eleitos em assembleias sindicais, organizações estudantis e de camponesas, 
além de representações de partidos políticos; unindo em um único fórum 
democrático a maior parte das forças políticas, sociais e democráticas do 
país. Os mandatos dos eleitos poderiam ser revogados pelos seus eleitores 
de maneira direta. Durante sua vigência, a Comuna debateu uma série de 
questões relativas aos interesses do conjunto do país como, por exemplo, 
um projeto de universidade única para reger e unificar a educação; a pro-
posta de nacionalização e planificação da economia; a proposta de instala-
ção de tribunais populares; a realização de assembleias populares regionais 
que enraizassem a experiência de democracia direta. De fato, a experiência 
incorporava não apenas as tradições da democracia sindical, mas também 
para as práticas ancestrais de democracia comunitária, permitido estabele-
cer um elo entre a tradição contemporânea das experiências de conselheiros 
operários e as tradições ancestrais andinas de democracia comunitária e dos 
cabildos do período colonial espanhol (ANDRADE, 2011). Antes da comuna, 
Mariátegui já havia chamado atenção para a possibilidade de uma unidade 
das experiências do movimento operário e camponês indígena dos Andes e 
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por uma perspectiva comum de ruptura socialista pela via da democracia. 
Esse movimento original, autêntico e radical, que se desenvolvia na Bolívia, 
foi destruído pelo golpe militar de 19 de agosto de 1971, liderado pelo Coro-
nel Hugo Banzer.

O período histórico seguinte foi marcado por tentativas de redemocratiza-
ção combinadas com ataques à economia nacional, a Bolívia mergulhou em 
longo período de caos político e institucional. No final da década de 1970, 
o movimento indigenista ganhou grande espaço, ampliando seu terreno de 
ação frente à crise do próprio movimento operário liderado por grandes sin-
dicatos mineiros e a COB. Nesse período, 

se constata ‘el retorno del indio’ (...), pues –junto al discurso de 

la lucha de clases– también hacen su reaparición en la política 

las tendencias étnicas. Ricardo Calla divide este proceso en dos 

fases: la primera fase (de 1973 hasta 1985) tuvo lugar principal-

mente dentro del movimiento sindical, y la segunda (a partir de 

1985) generó un movimiento mucho más amplio, que sobrepasó 

la esfera sindical y alcanzó las calles, protestando masivamente 

en respuesta a la nueva política del neoliberalismo. (MEENTZEN, 

2007, p. 173) 

Com o fechamento, por Victor Paz Estenssoro, do velho MNR das grandes 
minas de estanho, na década de 1980, intensificou-se o plantio de folha de 
coca nas terras baixas, cultivadas por imigrantes aymaras e quéchuas:

Desde los años 60 se había intensificado la producción de coca 

por la colonización de las tierras bajas dirigida por el Estado. 

Durante los 80, los Estados Unidos de Norteamérica apoyaron 

programas de erradicación de cultivos de coca, especialmente 

en la región de Chapare-Chimoré, con movilizaciones militares 

frecuentes. En 1988 se aprobó la Ley Antidrogas 1008, sin dife-

renciar entre coca y cocaína y justificando la intervención militar 
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en la “guerra contra las drogas”. Los aproximadamente 300.000 

colonos quechuas y aymaras del Chapare constituyen entonces 

el movimiento sindical de los productores de hoja de coca para 

resistirse a los despliegues militares, afirmando que la coca no 

es cocaína. Este movimiento, el cual tampoco incluye reivindi-

caciones étnicas, se adhiere tanto a la CSUTCB como a la COB. 

(MEENTZEN, 2007, p. 175)

Nesse período, o grande protagonista das mobilizações sociais anti-neo-
liberais deslocou-se momentaneamente para os trabalhadores do campo. 
Segundo Angela Meentzen (2007, 176), em 1981 foi fundada a “Central In-
dígena del Oriente Boliviano” CIDOB, apoiada por um grupo comprometido 
de antropólogos e ONGs que apoiaram anteriormente o Peru na fundação 
de várias organizações indígenas amazónicas nos 70. Nesse período, houve 
vários avanços importantes na conquista de direitos e na organização dos 
povos indígenas da Bolívia. Em 1982, Segundo Meentzen, 

surgiu la Asemblea del Pueblo Guaraní, APG, la cual se unió más 

adelante a la CIDOB. En 1987 se reconoció legalmente la medi-

cina tradicional.  A fines de la década de los 80 se constituyó el 

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ, 

por iniciativa de una elite de intelectuales aymaras de La Paz, 

que tomó distancia del movimiento sindical campesino para 

restaurar las formas andinas de organización. (MEENTZEN, 

2007, p. 176)

 

As ofensivas dos planos de ajuste econômico, o desemprego em massa e a 
queda vertiginosa do nível de vida dos bolivianos, fez com que a capacidade 
de luta das classes populares bolivianas por seus direitos recuasse. Nos anos 
90, o surgimento de suposta “democracia moderna” consolidou-se no país, 
a partir de um pluripartidarismo com a alternância de poder entre o MNR, 
o MIR e a UCS, todos girando em torno da mesma agenda neoliberal imple-
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mentada na América Latina, durante os anos 90. O novo condomínio político 
era financiado e encoberto por políticas de sucateamento e saque dos recur-
sos naturais, viabilizado por políticas de privatização e desregulamentação. 

Nesse contexto, ocorreram as reformas constitucionais de 1994, vistas 
por alguns autores como inspiradoras do movimento que ajudou a elabo-
rar a mais uma nova Constituição anos à frente. Nada mais falso e incoeren-
te. As reformas de 1994, ocorreram sob a direção dos mesmos governos e 
dirigentes, que aplicavam planos contra os recursos naturais e a favor das 
privatizações. Na verdade, as reformas buscavam esvaziar, cooptar e desviar 
quaisquer perspectivas transformadoras do povo boliviano e canalizar essas 
energias por mudanças para a via das reformas institucionais superficiais, 
tal como a lei de participação popular e a política de municipalização. Vistas 
por alguns como medidas progressistas eram, na verdade, iniciativas para 
controlar e dividir as organizações indígenas, populares e sindicais. 

Tratava-se de política que combinava reformas de cunho neoliberal, tais 
como a privatização de empresas públicas e medidas visando a garantir a 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, políticas de reco-
nhecimento formal da diversidade cultural. Todavia, não podemos negar 
que houvessem avanços significativos, ainda que somente do ponto de vis-
ta formal, da lei escrita, durante os anos 90, para as populações indígenas 
na Bolívia: 

Por primera vez se reconoció oficialmente a Bolivia como un Esta-

do multiétnico con diversidad cultural. Se estableció firmemente 

la educación intercultural bilingüe en la Constitución. Asimismo, 

formaban parte de la nueva Constitución de 1994, entre otros, el 

primer reconocimiento legal de las comunidades y pueblos indí-

genas, la utilización de fondos del presupuesto público para la 

creación de nuevos municipios indígenas en el marco del proceso 

de descentralización y los títulos de propiedad para territorios 

indígenas (tierras comunitarias de origen - TCO) en las tierras 

bajas. (MEENTZEN, 2007, p. 181).
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No final dos anos 90, a luta popular contra as privatizações (da água, 
do petróleo e gás); contra a ingerência externa nas políticas locais contra 
o narcotráfico; e em defesa dos recursos naturais, alimentou e fortaleceu 
o movimento político em torno da liderança de Evo Morales. O centro da 
mobilização, ao longo da década de 1990, não foi diretamente a pauta do 
indigenismo, mas a agenda nacional e popular que agrupou de maneira 
crescente das massas trabalhadoras. As famosas Guerras da água (2000) 
e a Guerra do gás (2003) derrotaram o núcleo privatizador da burguesia 
boliviana e abriram espaço para nova representação política que pudesse 
expressar a maioria nacional que não aceitava as imposições do imperialis-
mo através dos planos de ajuste estrutural (ANDRADE, 2011; DUNKERLEY, 
2007, pp. 1-56).

No dia 1º. de Maio de 2006, o Presidente Evo Morales oficializaou a lei de 
nacionalização dos recursos hidrocarburetos na Bolívia, “Con participación 
de organizaciones indígenas se presentaron propuestas para la reglamen-
tación de la ley, entre ellas, una para el manejo ecológicamente sostenible y 
otra para las consultas previas a la explotación de recursos naturales en las 
regiones con población indígena.” (MEENTZEN, 2007, p. 191). 

Porém, após assumir o poder, Morales dissolveu o Ministério de Assuntos 
Indígenas e Povos Originários, argumentando que “los pueblos indígenas ya 
estaban en el gobierno y, por lo tanto, ya no eran necesarias instituciones 
especiales de defensa de sus derechos.” MEENTZEN, 2007, 191). Meentzen 
apresenta a suposição “extraoficialmente” de que o ministério foi extinto 
com a seguinte finalidade: “evitar la presión de las diversas organizaciones 
indígenas en pugna por ocupar puestos y controlar el botín. A fin de acabar con 
este riesgo potencial, el gobierno de Evo Morales decidió la disolución total del 
ministerio. En su lugar fue creado el nuevo Ministerio del Agua.” (MEENTZEN, 
2007, p. 191)
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2. A NOVA CONSTITUIÇÃO BOLIVIANA, UMA RUPTURA? 

A eleição de Evo Morales criou ambiente favorável para mudanças pro-
fundas na realidade econômica, política e social do país. A nova constitui-
ção de 2009, aprovada após turbulento processo, expressa essas mudanças 
sociais profundas:

Dos 411 artigos que compõem a Carta Fundamental boliviana, 

80 são destinados à questão indígena. A equivalência da 

justiça indígena com a justiça institucionalizada; a garantia 

da representação dos povos originários no parlamento; a 

reorganização territorial do país (...); e o reconhecimento dos 

direitos de família e propriedade de cada povo originário, são 

alguns dos pontos essenciais do novo projeto constitucional 

(AFONSO; MAGALHÃES, 2011, p. 466).

Em seu preâmbulo, a nova constituição afirma que outras “formas de Es-
tado” anteriores, vigentes no período colonial, durante a República e durante 
a aplicação das reformas neoliberais, reforçaram o racismo e a desigualdade 
presente na sociedade boliviana. Para o governo de Evo Morales tratava-se 
de reverter “colonização interna”, pois as constituições anteriores ignoraram 
a existência de um país plurinacional. Segundo Gladstone Leonel da Silva Ju-
nior (Tese de doutorado, UNB, p. 190) 

O pluralismo destaca-se como atributo central da Constituição 

boliviana. (...) Esta caracterização plural, ao tratar da diversida-

de étnica, afirma a alteridade dos povos latino-americanos. A 

própria análise do contexto político do processo constitucional 

demonstra isso. Não é mera retórica de igualdade constitucio-

nalista entre os diferentes, distinguindo-se de outros processos 

históricos em que o pluralismo foi considerado a partir de um 

enfoque multicultural, ou seja, dentro da ordem estabelecida.
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A partir de então, um dos objetivos do Estado boliviano passa a ser aca-
bar com a colonização interna. Para isso, o artigo 30 busca uma definição 
de “nação e povos originários” e os definem a partir da identidade cultural, 
tradições, idiomas, instituições, territórios e cosmovisão comum em que os 
36 povos são reconhecidos:

À medida em que o Estado plurinacional se desenvolve, 

novas formas de lidar com as diferenças culturais emergem. 

Para além do embate entre universalistas e relativistas, a 

plurinacionalidade é fundada na certeza da incompletude de 

cada cultura, iluminando um diálogo aberto e inclusivo, pautado 

pelo mútuo reconhecimento, em oposição ao encobrimento. 

AFONSO e MAGALHÃES, 2011, p. 46).

O artigo 11 da Constituição boliviana define como será o novo sistema de 
governo: “La República de Bolívia adopta para su gobierno la forma demo-
crática participativa, representativa y comunitária, con equivalência de con-
diciones entre hombres y mujeres.” (Artigo 11, Constituição da Bolívia, pág. 
13). O artigo afirma, ainda, que a democracia boliviana é direta, participativa 
e comunitária. Reconhece os cabildos e as assembleias como espaços aceitos 
institucionalmente para as tomadas de decisão democráticas. Fala-se, tam-
bém, em reordenação da estrutura do direito de propriedade sem, no entan-
to, questionar a propriedade privada dos meios de produção.

O artigo 30 (capítulo 4 da constituição boliviana) aborda os direitos das 
nações e povos indígenas originários camponeses e em especial ao direito 
à sua identidade cultural. A Constituição prevê mecanismos de exercício da 
democracia direta e participativa, tais como o referendo, a assembleia e o ca-
bildo. Segundo Gladstone Leonel da Silva Junior, a Constituição garante, com 
seus mecanismos, o exercício da democracia direta e participativa, a partir 
do referendo, por exemplo: 
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em que o cidadão/ã decidirá a respeito de uma temática de in-

teresse público nacional, departamental ou municipal por meio 

do voto. Já a iniciativa legislativa cidadã, possibilitando aos/às 

cidadãos/ãs apresentarem diretamente ao Legislativo um pro-

jeto de lei. No que tange à possibilidade da revogação de man-

dato, o povo decidirá se determinado representante continuará 

o exercício do seu mandato ou será retirado, devendo ter trans-

corrido no mínimo o tempo referente à metade do mandato. Há 

outros mecanismos como a assembleia e o cabildo. As decisões 

tanto das assembleias, quanto dos cabildos não são automati-

camente vinculantes ao Estado, mas devem ser levadas em con-

sideração para a deliberação das questões ali decididas. (SILVA 

JUNIOR, p. 199)

O Artigo 30 da constituição boliviana expressa o caráter plurinacional 
da organização do Estado Boliviano que visa a assegurar os direitos dos 
indígenas:

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la co-

lectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tra-

dición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 

existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta 

Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesi-

nos gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente. 

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualida-

des, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.

No artigo 306, que aborda a estrutura e a organização econômica do Esta-
do, a constituição boliviana menciona a flexibilização da propriedade. Essa 
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questão aparece quando se destaca o respeito à pluralidade das práticas eco-
nômicas e a economia social e comunitária, visando a resguardar as formas 
comunitárias tradicionais indígenas de produção:   

II. La economía plural está constituida por las formas de 

organización económica comunitaria, estatal, privada y social 

cooperativa.

III. La economía plural articula las diferentes formas de or-

ganización económica sobre los principios de complementarie-

dad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguri-

dad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. 

La economía social y comunitaria complementará el interés indi-

vidual con el vivir bien colectivo.

IV. Las formas de organización económica reconocidas en 

esta Consti-tución podrán constituir empresas mixtas.

V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y ase-

gurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los 

excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, 

cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo.

A constituição também prevê mudanças na estrutura e na organização 
do Estado, levando em consideração as “plurinacionalidades” em todos 
três poderes tradicionais da república: o Executivo, Legislativo e o Judiciá-
rio. O poder Legislativo mantém-se estruturado em duas câmaras, também 
respeitando a composição plurinacional. O Judiciário, embora mantendo o 
poder da justiça tradicional, passa a reconhecer a pluralidade jurídica e a 
inter-culturalidade em seu artigo 181, reconhecendo a jurisdição originá-
ria camponesa. 

Uma das inovações acrescentadas à Constituição diz respeito à estrutura e 
a divisão territorial. Nesse item, além da consolidação das divisões tradicio-
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nais, departamentos e municípios, passa-se a admitir territórios indígenas 
originários e também a organização das “autonomias”.

O núcleo do Estado moderno permanece com os mesmos valores. O papel 
do Estado na economia e nas forças armadas não é objeto de intervenção do 
conceito da pluralidade nacional. Por meio de um referendo, a nova Consti-
tuição limitou a propriedade da terra a 5000 hectares, porém em aquisições 
posteriores à promulgação da Constituição, além da garantia da propriedade 
coletiva da terra. O Artigo 393 afirma: “El Estado reconoce, protege y garanti-
za la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cum-
pla una función social o una función económica social, según corresponda.”

No artigo 395, o Estado se responsabiliza em doar as terras fiscais para 
indígenas originários, camponeses, comunidades interculturais, afrobolivia-
nos e comunidades camponesas que não possuam terras,

de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades 

ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblaciona-

les, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de 

acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la ti-

tularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución 

de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. 

(Artigo 395).  

Trata-se de constituição que busca equilíbrio de classes, por contornar 
qualquer ruptura mais profunda e uma tentativa de abrir caminho para um 
desenvolvimento econômico pela via das reformas. Conciliar as expectativas 
revolucionárias que estavam na base da eleição do governo Morales, com 
essas claras disposições para a reforma exigiram, também, a construção de 
uma nova ideologia. Vamos, agora, discutir as bases dessa nova ideologia, a 
partir da análise das proposições Álvaro García Linera, principal teórico da 
Constituição boliviana do governo de Evo Morales.
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3. O TEÓRICO DAS REFORMAS

Os textos do vice-presidente boliviano, Álvaro Garcia Linera, expressam o 
esforço para se criar uma teoria original de modernização do Estado bolivia-
no a partir da crítica radical aos setores tradicionais do nacionalismo e das 
organizações de esquerda do país. Linera critica os projetos e tentativas re-
volucionárias, que desde a revolução de 1952 foram cúmplices da obra des-
trutiva do colonialismo: “a prédica nacionalista provocou maiores estragos 
na continuidade material e espiritual das entidades coletivas” (LINERA, 2010, 
p. 154). Dessa maneira, “o estado nacional representou a produção em série 
desse espécime social anônimo, o cidadão civilizado”. O mercado e o dinheiro 
teriam sido usados para arrancar o indígena do seu suposto “primitivismo”. 
Assim, haveria uma “desestruturação inacabada da identidade material ‘indí-
gena’”, travestida em falácia do estado homogeneizador. Essa crítica à ação 
aos governos do MNR, desde 1952, jamais é caracterizada socialmente, o que 
mais a frente lhe permitirá preservar o substrato material que sustenta a 
continuidade da economia de mercado. Isso ele reconhece, ao afirmar que 
há a simultaneidade de distintas formas produtivas e organizativas que o 
regime do capital comercial, industrial e financeiro poderia subordinar for-
malmente. No entanto, é preciso destacar, ao contrário do que crê ou con-
venientemente ignora Linera, que o Capital é hegemônico e subordina não 
apenas formalmente outros modos de produção ou formações econômicas 
pré-capitalistas. A crítica que faz ao capitalismo boliviano, é a crítica à sub-
missão de um país subordinado ao imperialismo, algo que certamente não 
fazia parte de seu horizonte de reflexão nesse momento.

Sua crítica à esquerda boliviana toma por parâmetro a experiência 
histórica do socialismo burocrático soviético: “A propriedade estatal, em 
vez de eliminar os comandos hierárquicos e o uso das tecnologias como meios 
de exploração e desqualificação das autonomias operárias na produção, 
intensifica-as e unifica-as como patrimônio dos organismos burocráticos de 
planificação” (LINERA, 2010, p. 158). Sua análise sempre busca se afastar 
do que de fato poderia inviabilizar sua leitura modernizante e superficial do 
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Estado: a questão da propriedade privada e seu questionamento. Por isso, é 
algo que ele busca de maneira recorrente relativizar:

e por acaso a estatização da produção, da riqueza, da vida que o 

pensamento esquerdizante tanto sente falta perturba aquilo que 

nacionalistas, republicanos e realistas implementaram durante 

séculos e séculos? De jeito nenhum...”. Ou: “o famoso ‘socialismo’ 

que convocavam, portanto, apenas encobria um capitalismo de 

estado e seu correlato político que, precisamente, idolatrava o 

estado e qualquer outra prática que assim o fizesse... (LINERA, 

2010, p. 158)

Linera iguala liberais e socialistas. O longo e rico debate sobre a 
economia social e planificada e sua gestão democrática, que exigem o fim 
da propriedade privada dos meios de produção e da sua gestão anárquica 
e particular, passam ao largo dessas reflexões de. Álvaro García Linera faz 
referência bastante superficial ao pensador marxista peruano José Carlos 
Mariátegui, que percebeu a comunidade indígena como força cooperativa: “O 
tênue pensamento socialista se apresentou como a vanguarda mais compacta 
da uniformização indígena...” e “as variantes ainda mais indigenistas do 
socialismo de Estado podem ser vistas como racionalização das estruturas 
políticas e mentais engendradas pela colonização...” (LINERA, 2010, p. 159).   
Sobre o Movimento indigenista, Linera critica a sua cooptação pelo Estado, 
afirmando haver uma tendência contra o Estado moderno, tendo como 
uma das referências o movimento zapatista de Chiapas (LINERA, 2010, p. 
163). Sua crítica anti-estatal e antipartidária o aproximava do anarquismo, 
do movimentismo, ou do liberalismo no momento de consolidação das 
mobilizações do final da década de 1990 e começo do novo século. 

Dessa forma, a perspectiva de nova institucionalidade para a Bolívia 
baseia-se em leitura histórica indigenista, étnica, nacional, sem em nenhum 
momento considerar os interesses econômicos e sociais contraditórios que 
movem as classes e suas posições na luta política nacional. Dessa maneira, 
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desde o princípio do nascimento da Bolívia, as exclusões sociais das maiorias 
estariam presentes, mas sem uma explicação política dessa situação. 
Aqui nunca há o mundo, nunca há o mercado, nunca há forças sociais 
contraditórias refletindo interesses materiais distintos. Simon Bolívar 
teria inaugurado verdadeiro apartheid político no país e que se refletia no 
chamado Estado caudilhista” de (1825-1880). No período seguinte, temos 
a chamada “democracia censitária” de (1880-1952) tendo a exclusão étnica 
como o eixo articulador do estado. A revolução de 1952, certamente o evento 
mais importante da Bolívia contemporânea, tem reconhecida a ampliação do 
voto universal e a educação pública. No entanto, do ponto de vista indígena 
teria criado mais obstáculos à emancipação e fortalecido novos instrumentos 
de opressão e exclusão no que aparentemente seria emancipatória. Assim, 
o espanhol consolida-se como o idioma oficial e amplia seu uso. O voto 
universal impõe um único molde organizacional de direitos políticos liberais, 
ignorando as práticas políticas comunitárias. A ampliação da democracia dos 
trabalhadores, os sindicatos, a presença da COB (central obrera boliviana) 
são sistematicamente ignoradas. A importante experiência da Comuna de La 
Paz de 1971 não existe. Tenta-se a ‘biologização’ da História? 

Linera vai além. A História para ele é uma criação. Sim, podemos 
argumentar que há seleção de fontes e perspectivas pelo historiador, mas 
inventar memória para justificar um futuro não tem o nome de História. 
Existem diferentes formas de falsificação da História e aqui não estamos 
diante da construção coletiva, social, de uma leitura mitológica do passado, ao 
contrário. Linera é bem explícito, para ele trata-se de: “formar uma memória 
coletiva que remeta a uma linha de ancestrais e que permita ao grupo imaginar 
uma trajetória singular, diferenciando-se de outros...” (LINERA, 2010, p. 173). 
Segundo Linera, “Não há Estado moderno que não tenha inventado, de um 
modo ou de outro, uma identidade étnica.” (LINERA, 2010, p. 173) ··. 

Ao conceber a História como forma de ideologia, Linera concebe de uma 
perspectiva crítica conceitos fundamentais, tais como a formação histórica 
das nações e seus conteúdos de soberania específicos cristalizados nas 
trajetórias coletivas dos povos: “As nações são então artefatos políticos, 
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construções políticas que dão sentido de pertencimento a um tipo de entidade 
histórica capaz de outorgar sentido de coletividade transcendente (…). As 
formações nacionais são de início discursos performativos... comunidades 
imaginadas...” (LINERA, 2010, pp. 179-180).

Ao abordar o conceito de Estado boliviano, Linera toma Marx por referência, 
mas ignora sua conhecida caracterização do Estado como expressão da 
dominação de classe, no caso da burguesia. Linera questiona se a Bolívia de 
fato constituiu uma comunidade nacional: “Na Bolívia, é bastante evidente 
que, em que pesem os profundos processos de mestiçagem cultural, ainda não 
se pôde construir a realidade de uma comunidade nacional... A Bolívia é, a rigor, 
uma coexistência de várias nacionalidades e culturas regionais sobrepostas ou 
moderadamente articuladas.” (LINERA, 2010, pp. 181-182). O que é admitido 
por Linera é a existência de uma ‘identidade cultural boliviana’ dominante 
resultante dos 179 anos de vida republicana. Assim, “O Estado republicano é 
um Estado de tipo mono-étnico ou monocultural, e nesse sentido, excluidor e 
racista...” (LINERA, 2010, p. 185). 

O que seria a Bolívia então? Seria “um país onde coexistem de forma 
desarticulada várias civilizações, mas onde a estrutura estatal empresta a 
lógica organizativa...”. Ele usa a célebre conceituação de ‘nação abigarrada’ do 
sociólogo René Zavaleta Mercado, talvez leitura excessivamente nacionalista 
da teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky, como se o 
fenômeno histórico da combinação de contrários fosse apenas boliviano e não 
houvesse um mundo. Muito embora para Zavaleta exista a desarticulação dos 
diferentes e para Trotsky exista a possibilidade de combinação de formações 
econômicas não capitalistas, porém hegemonizadas e submetidas ao modo de 
produção capitalista (LINERA, 2010, p. 187).56 O conceito de “abigarramiento” 
de Zavaleta Mercado permite a Linera usar também um conceito bem elástico 
de civilizações. Existiriam assim quatro civilizações presentes e justapostas 
sem articulação plena na Bolívia contemporânea: a mercantil-industrial, a 
mercantil simples e doméstica, a comunal e amazônica, com suas diferentes 

56 Sobre o tema ver: Ver René Zavaleta Mercado, El poder Dual. Leon Trotsky, História da 
Revolução Russa, prefácio.
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culturas políticas (de cooperativismo, o assembleísmo, a consensualidade 
de decisões e a rotação de cargos políticos). Seriam essas características de 
pluralidade e de práticas políticas apenas expressões locais? 

Na verdade, essa teoria do abigarramiento seria a principal justificativa 
para a debilidade estatal boliviana e estaria ligada à pouca legitimidade 
do Estado diante da diversidade civilizatória do país. Ou seja, trataria-
se para Garcia Linera da ausência de um “princípio nacionalizador de 
pertencimento...”. A suposta soberania nacional do Estado seria apenas um 
contínuo cenário de guerras de baixa intensidade (LINERA, 2010, p. 192). 
Assim, mesmo o autoritarismo do Estado é explicado pela desarticulação 
civilizatória: “Deixemos de simular a modernidade politica e homogeneidade 
cultural numa sociedade predominantemente pré-moderna, multicivilizatória 
é pluricultural (...). A existência real de múltiplas identidades étnicas no país é 
a própria comprovação histórica da gelatinosidade estatal...” (LINERA, 2010, 
p. 196). Nota-se aqui a ausência completa de qualquer reflexão sobre as 
debilidades e os compromissos comuns da classe dirigente boliviana com o 
imperialismo, aliás, um conceito inexistente.

Seria possível, caso fosse realmente viável institucionalmente, avançar 
para uma democracia e um novo tipo de formação estatal¿ Uma democracia 
isolada das pressões do mercado mundial do mundo globalizado pelo capital 
especulativo e sem questioná-lo em seus fundamentos materiais? Parece 
haver, por parte de García Linera, uma profunda crença na autossuficiência 
da democracia paralela de bases indígenas como se a forma política não 
possuísse conexões diretas com o conteúdo da economia e suas relações 
e forças produtivas concretas. Trata-se de um nacionalismo indigenista 
idealizado. No entanto, a proposta de dar forma política às multiculturalidades 
está a serviço de interesses materiais bem concretos e nada mitológicos e 
idealistas.  Segundo Linera, a igualdade étnica e cultural permitiria o acesso 
democrático ao mercado: “os sistemas de divisão de classe, o acesso a bens, 
a oferta de força de trabalho e a possibilidade de acessar cargos de poder em 
geral deixam de ter o idioma ou a cultura como algo as mais que incrementa a 
eficácia e o volume dos outros capitais. ”  (LINERA, 2010, p. 214) 



140 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

As mudanças expressas na nova Constituição de 2009 procuraram, 
em grande medida, realizar a teoria da multiplicidade civilizatória e do 
abigarramiento societário boliviano. Álvaro García Linera tem razão ao 
defender a realidade múltipla e simultânea de tempos e espaços, e embora 
não seja original nessa reflexão, encurta o alcance da sua leitura e da 
própria revolução boliviana ao limitá-la nacionalmente. Como não retomar 
os tempos de Fernand Braudel e sua longa duração, as permanências 
estruturais entrelaçadas com o tempo curto das conjunturas, um caminho 
talvez mais sólido para responder à “multiplicidade civilizatória” e as 
permanências de Linera? Esse talvez seja o mesmo campo em que podemos 
também retomar o pensamento e a reflexão histórica de Leon Trotsky e 
seus aportes sobre a Teoria do desenvolvimento desigual e combinado da 
História, em particular nos países capitalistas dependentes. Muito mais que 
uma sociedade abigarrada, temos na Bolívia uma economia e uma sociedade 
nacional, que são expressão do desenvolvimento desigual e combinado do 
capitalismo em escala mundial. A trajetória histórica que recuperamos e a 
expressão contraditória em suas constituições, até chegar à constituição de 
2009, refletem o longo caminho de afirmação da soberania nacional do povo 
boliviano como coletividade no plano internacional.
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CAPÍTULO 4 - OS DIREITOS DOS GRUPOS ÉTNICOS COMO 
DIREITOS DE TODOS.

LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS COMO LOS DERE-
CHOS DE TODOS

Héctor Mondragón
Vera Lucia Vieira

INTRODUÇÃO

O presente texto situa as concepções sobre direitos dos grupos étnicos 
em países latino-americanos e suas congêneres legislações internacional e 
nacional e as analisa do ponto de vista dos interesses das populações, muitas 
vezes equivocadamente tratadas como minorias. 

Praticamente em todos os códigos que tratam dos direitos humanos e con-
gêneres, os relativos ás minorias estão garantidos. Mas o numero de publi-
cações sobre o tema denota o distanciamento existente entre a teoria e a 
prática. Conforme informa o site oficial do Human Rigths, “en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, la Declaración sobre los derechos de 
las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lin-
güísticas, y otros con una amplia adhesión a los tratados internacionales de 
derechos humanos y de las Declaraciones”.57 

Mas antes de adentrar a análise é necessário recuperar como alguns paí-
ses legislam sobre tais minorias, visando, ou regulamentar a sua condição, 

57 http://www.applyhumanrights.com/es/images/stories/Publicacin_Minoras.pdf.
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ou atender ás suas demandas. A situação explanada abaixo é exemplar do 
distanciamento existente entre tais esferas e adquiriu um tom anedótico 
na Colômbia. 

Há 20 anos, em Quibdó, capital do Chocó, na Colômbia, o Plano Nacional 
de Realibilitación (PNR)58, abriu um “escritório para minorias étnicas”. Nin-
guém ia. O encarregado convocou os líderes das comunidades negras e indí-
genas para uma reunião visando saber por que ninguém se interessava por 
esse escritório. Resposta unânime: “aqui no Chocó as minorias étnicas são 
os brancos, pois correspondem a 5% da população, enquanto nós, os negros 
somos 82% e os indígenas 13%”. Depois dessa constatação que adquiriu 
uma conotação anedótica a Assembleia Constituinte de 1991 decidiu que a 
Constituição não se referiria às “minorias étnicas”, mas aos “grupos étnicos”. 

O conceito de “minoria” é relativo, pois uma etnia ou uma nacionalidade 
pode ser maioria em seu território e classificá-la como “minoria” já é uma for-
ma de não reconhecer a sua territorialidade e que é sujeito de direitos em si. 

Tal quadro torna-se mais complexo pela adoção de determinados concei-
tos, em geral estranhos ás dinâmicas culturais a que se destinam as legisla-
ções que os assumem. 

Os Estados latino-americanos configurados após as independências se 
mantiveram caudatários do modelo liberal europeu e as suas Constituições 
conotavam uma unidade nacional e cultural inexistente na maior parte dos 
países que se formavam. 

Ao longo do século XX, as frequentes lutas sociais foram sufocadas pelos 
ciclos ditatoriais ou autoritários, garantindo dominações autocratas que 
subsumiram as diversidades. 

Paralelamente, a historiografia destacou dessas lutas as reivindicações 
trabalhistas, fossem na zona rural ou no campo, resultando em um total apa-

58 Programa presidencial criado durante o governo de Belisário Betencourt (1982-1986), com 
o objetivo de intervir em comunidades afetadas por conflitos armados (Gabriel Inácio Gómez, 
Justicia Comunitária em Zonas Urbanas, in: SOUZA SANTOS, 2001, p. 222.)



145PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

gamento da questão étnica e de seus protagonistas na historia, ao ponto de 
se considerar sua extinção. 

A força de movimentos não está só na sua tenaz defesa pelo reconheci-
mento normativo de sua existência, mas também porque suas proposições 
extrapolam o universo do Estado em um momento de crise dessas institui-
ções enquanto nação. Ao questionarem seu caráter monocultural e etnocên-
trico, suas propostas apresentam-se como alternativas para a solução de 
problemas que a humanidade enfrenta hoje, dentre os quais se destacam os 
relativos aos direitos humanos, o da efetiva justiça e o do provimento de re-
cursos alimentares.

Embora as lutas de tais populações, em particular as dos povos indíge-
nas, tenham mais de cinco séculos, encontram-se inscritas hoje no âmbito 
acadêmico como “novos movimentos sociais”. E suas demandas pelo direito 
á terra, ao reconhecimento da diferença, de sua cultura e identidades, livre 
determinação de suas formas sociais, códigos legais, morais e éticos, suas 
línguas e medicinas, ainda necessitam ser transcodificadas nos termos dos 
Estados dominantes. Ao longo da década de 1990, quando conseguiram fa-
zer valer tais intencionalidades, muitas vezes foi necessário contar-se com 
interlocutores hábeis que soubessem, não apenas proceder á tradução lin-
guística, mas também apreender seu sentido ontológico. 

Mas as conquistas legais obtidas na década de 1990 não significaram o 
reconhecimento dos direitos ou alteraram significativamente as condições 
de discriminação, isolamento e exclusão vivenciadas por tais povos, assim 
como a dos camponeses e etnias afrodescendentes. 

Para tal permanência em muito contribuiu a particular conjuntura viven-
ciada pela maior parte dos países latino-americanos. O término de longos 
períodos ditatoriais fez emergir as manifestações por direitos democráticos, 
entre outras, enquanto extinguiam-se os preceitos legais que reconheciam 
a repressão politica, embora os mecanismos repressivos continuassem a se 
mesclar com o controle social. 
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Paralelamente a isso, assiste-se a um enorme aumento da violência social, 
particularmente nos grandes centros urbanos, decorrente da manutenção 
dos padrões excludentes do capitalismo vigente na região, acentuado pela 
implantação dos preceitos do neoliberalismo.

Nessa conjuntura, atomiza-se o campo de atuação dos sistemas de segu-
rança que passam a se utilizar do mesmo modus operandi para atuar, tanto 
contra manifestantes por direitos, quanto para conter contraventores co-
muns.  Ou seja, ás formas legais de controle social dá-se continuidade ao uso 
abusivo da legalidade, sendo ambos aplicados aos dois setores sociais. A isto 
se acrescem as ilegalidades e a impunidade respaldadas por um arcabouço 
institucional repressivo que não é extinto após as ditaduras. (VIEIRA, 2013).

Mas em tempos mais recentes, conforme se destaca no presente texto, tal 
situação adquire novos contornos, em particular no âmbito das constitucio-
nalidades vigentes em cada país. Impulsionadas, por um lado, pelo recrudes-
cimento das lutas das diferentes comunidades, sejam indígenas, afro-des-
cendentes ou camponesas e, por outro, pelo reconhecimento obtido junto 
aos organismos de defesa de Direitos Humanos internacionais, os direitos 
dessas etnias vêm adquirindo cada vez mais visibilidade. 

A começar pelos conceitos de povo, nacionalidade ou nação para designar 
determinados grupos étnicos, o que tem sido debatido inclusive no âmbito 
do direito internacional, pois impacta o direito à autodeterminação, incluin-
do-se aí também o direito de se separar. 

Assim, o que se observa é que, no contexto das Américas, predominam 
tanto a reivindicação como as normas de reconhecimento da autonomia.

1. DIVERSIDADE ÉTNICA, PLURINACIONALIDADE E AUTONOMIAS

As etnias têm direitos pelo fato mesmo de ser uma etnia. Isso resulta re-
conhecer a diversidade étnica e cultural como uma riqueza do país, ou 
seja, resulta conceber a diversidade étnica e cultural como um direito de 
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todos. Este princípio da diferença é o enfoque das Constituições do Brasil, da 
Colômbia ou da Nicarágua, por exemplo.

Bolívia e Equador consideram-se não simplesmente como nações pluriét-
nicas, mas também como países plurinacionais. Como parte da elabora-
ção programática da organização indígena equatoriana, estes lutaram para 
o país fosse considerado uma confederação de nacionalidades indígenas 
(CONAIE) e que o Equador se reconhecesse como um país plurinacional, 
o que foi conseguido em 2010. Um ano antes a Bolívia também se definira 
como “Estado Plurinacional” reconhecendo as várias nações indígenas que 
ali habitam.

Já na Colômbia, as lutas das comunidades indígenas enfatizaram o direito 
á autonomia e tal processo perdurou por quase um século. A lei de 4 de junho 
de 1870 da Colômbia criou a Comarca Tulenenga, uma entidade territorial 
autônoma povoada pelos indígenas Dule, nos então estados colombianos do 
Panamá, Antióquia e Cauca (VALIENTE, 2003). Após a secessão de Panamá, a 
nova república não reconheceu a comarca, o que gerou graves conflitos que 
terminaram na Revolução Kuna de 1925 que permitiu aos indígenas recupe-
rar sua autonomia. Até que em 1938 foi configurada a Comarca de San Blas, 
delimitada em 1953, ampliada e reorganizada em 1995 como Comarca Kuna 
Yala, renomeada como Guna Yala em 2011.

Atualmente, em Panamá, existem mais quatro comarcas autônomas, duas 
dos Dule, uma dos Embera e Waunan e uma, a dos Ngöbe Buglé. Segundo 
sentença da Corte Suprema de Justiça de 23 de março de 2001, estas Comar-
cas têm uma organização político-administrativa distinta e independente.

No caso de Nicarágua, o litoral Caribenho estava controlado pelos britâ-
nicos no momento de sua independência da Espanha. A Grã Bretanha se es-
tabelecera e ocupara a cidade de Bluefields, mantendo aí um protetorado 
sobre o Reino dos Miskitos. Após a retirada dos britânicos gerou-se uma au-
tonomia de fato, tanto dos povos indígenas da região, como do povo raizal 
de língua kriol baseada no inglês, que atualmente também habita as ilhas 
colombianas de San Andrés e Providência.  
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O artigo 175 da Constituição nicaraguense determinou a existência das 
regiões autónomas do litoral Atlântico, estabelecendo duas (norte e sul) 
desde 1987. A autonomia específica de cada comunidade do litoral Atlânti-
co é reconhecida segundo os artigos 180 e 181 da Constituição. Segundo o 
artigo 11 as línguas destas comunidades são de “uso oficial” nos casos que 
a lei estabeleça.

O Peru declarou o idioma quéchua oficial “em igualdade com o castelha-
no”, segundo decreto lei 21156 de 1975. O artigo 83 da Constituição de 1979 
o declarou oficial junto com o aimará somente “nas zonas e formas que a lei 
estabelece”. Mas, na Constituição vigente desde 1993, além do castelhano 
são oficiais, “nas zonas onde predominem”, o quéchua, o aimará e as outras 
línguas aborígenes, “segundo a lei” (artigo 48).

Segundo o artigo 140 da Constituição do Paraguai de 1992, são idiomas 
oficiais o guarani e o castelhano. Segundo os dados da Direção Geral de Es-
tatísticas, Pesquisas e Censos, o idioma guarani é falado em 59% dos lares 
do país. Em termos de indivíduos, cerca de 90% dos paraguaios o sabem 
falar, e 27% fala exclusivamente o guarani, ou seja, são monolíngues. Como 
foi definido desde 1967 o guarani é uma língua nacional que ultrapassa a 
pertencia étnica indígena. 

Já a Bolívia vai mais longe, definindo no artigo 1 de sua Constituição que 
o Estado é:

(…) Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, li-

bre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descen-

tralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y 

el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 

dentro del proceso integrador del país.

Assim, em primeiro lugar, observa-se o reconhecimento das pluralidades 
étnicas como fundamento legal da autonomia das comunidades compostas 
por povos originários, conforme se lê no parágrafo I do artigo 30:
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Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colec-

tividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradi-

ción histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 

existencia es anterior a la invasión colonial española.

O parágrafo I do artigo 5 enumera 35 nações ou povos indígenas originá-
rios bolivianos, cujos idiomas são oficiais, além do castelhano. Sobre a sua 
autonomia a Constituição da Bolívia diz:

Art. 289. La autonomía indígena originaria campesina consiste 

en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación 

de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, 

cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y 

organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y econó-

micas propias…

Art. 292. Cada autonomía indígena originario campesina elabo-

rará su Esta- tuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos pro-

pios, según la Constitución y la ley.

Um município pode transformar-se em autonomia indígena ou uma auto-
nomia pode separar-se de um município. Várias autonomias indígenas po-
dem conformar uma região indígena. Em segundo lugar, tal direito é extensi-
vo aos afrodescendentes, conforme reza o artigo 32:

El pueblo afro boliviano goza, en todo lo que corresponda, de los 

derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos 

en la Constitución para las naciones y pueblos indígena origina-

rios campesinos.

Na Colômbia, embora o direito à autonomia também esteja previsto na 
Constituição de 1991, observa-se, comparativamente ao que reza o texto bo-
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liviano, certa limitação, particularmente no detalhamento de que não podem 
contraditar o que reza a Constituição Nacional:

Art. 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejer-

cer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre 

que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. 

La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 

especial con el sistema judicial nacional.

Assim, embora se reconheça no artigo 286 da referida Constituição, que 
todos os territórios indígenas são Entidades Territoriais, e no artigo 330 
que estes são “governados por conselhos conformados e regulamentados se-
gundo os usos e costumes de suas comunidades”, a ausência do termo “na-
ção” delimita e subordina a cultura (nação) destes povos à reconhecida pelo 
Estado dito nacional. O decreto 1953 de 2014 regula o regime de funções e 
alçadas dos territórios indígenas.

Segundo o artigo 10 da constituição colombiana, as línguas dos grupos 
étnicos são oficias em seus territórios.

2. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA DIVERSIDADE

Mas as etnias ou nacionalidades não são os únicos coletivos sociais que 
podem ser sujeitos de direitos específicos. A partir da igualdade de todos os 
cidadãos ante a lei, os parágrafos segundo e terceiro do artigo 13 da Cons-
tituição de Colômbia estabelecem alguns critérios sobre o que poderíamos 
chamar de direitos específicos à igualdade: 

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 

real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discrimi-

nados o marginados.
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por 

su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos 

o maltratos que contra ellas se cometan.”

Trata-se de reconhecimento da desigualdade objetiva. Na sociedade não 
somente existem diferenças, senão que determinados coletivos sofrem dis-
criminação, ou estão marginados ou em situação de debilidade econômica 
como resultado da opressão histórica ou da exploração material. Por isso, 
conseguir a aplicação do princípio de igualdade ante a lei, na realidade exige 
da discriminação positiva e das ações afirmativas que desenvolvam a igual-
dade real. Agora podemos distinguir:

1. Os direitos próprios dos povos indígenas e de outras 

comunidades étnicas.

2. As ações afirmativas para impedir a discriminação ne-

gativa. Exemplo podem ser as ações federais que realizou Esta-

dos Unidos nos anos 60 do século passado, para terminar com a 

segregação racial nas escolas e universidades, e também as leis 

que punem a discriminação racial.

3. A discriminação positiva para que a igualdade seja 

real, por exemplo as normas especiais para o ingresso a uni-

versidade de estudantes indígenas, afros o de comunidades em 

condição de pobreza. Nas universidades públicas da Colômbia 

e algumas privadas, os integrantes de comunidades indígenas, 

negras e ciganas o de municípios ou bairros mais pobres podem 

ser aceitos com pontuações menores (50% na Universidade Na-

cional). Em outros países como Brasil ou Estados Unidos se usa 

o sistema de quotas, que também se aplica para garantir a par-

ticipação das mulheres em cargos públicos na Colômbia (33%).
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3. O FINAL DO ETNOCENTRISMO 

O conflito étnico e intercultural tem-se caracterizado pela dominação das 
nações conquistadoras. Os povos originários foram tratados como “selva-
gens”, “primitivos”, “sociedades incipientes”, “infiéis” ou “bárbaros”, catego-
rias justificativas da escravidão ou do extermínio. 

“A colonização é um projeto totalizante cujas forças motrizes 

poderão sempre buscar-se no nível do colo: ocupar um novo 

chão, explorar os seus bens, submeter os seus naturais” (BOSSI, 

1992, p.15).

O conceito ocidental de cultura tem sido marcado pelo etnocentrismo. 
Europa veio para a América considerando-se como o paradigma do “huma-
no”, civilizado, culto. Na colonização de América o “civilizado” foi interessa-
damente identificado com a cristandade e a questão religiosa teve um ca-
rácter ideológico fundamental e a condição  de infiéis dos povos originários 
foi usada como marca do salvacionismo (RIBEIRO, 1995, pp. 56-63), que 
determinava a operação conquistadora dos europeus.

Mas o humanismo etnocêntrico emigrou das igrejas no século XVIII e XIX 
e proclamou a liberdade do indivíduo, a democracia, o mercado, a nação e a 
propriedade privada, como os valores da humanidade, e substituiu as “con-
versões” obrigatórias ao “cristianismo”, pela fé republicana.

Nas últimas décadas, a lista de valores imposta pelo Ocidente é encabeçada 
pelo “desenvolvimento” econômico. O estereótipo etnocêntrico tem permitido 
impor estes valores como verdades absolutas sobre outras culturas, valores 
e estilos de vida, para o benefício de interesses econômicos poderosos, sem 
apreciar a importância de outras culturas, concepções, valores e interesses. 

Hegel escreveu que “A história universal vai de leste a oeste. A Europa 
é absolutamente o fim da história universal” (HEGEL, 1970, p. 126). É o 
caminho do poder colonial, cujo fim foi e é o capitalismo. Hegel reafirma 
esse caminho quando escreve que “contra o povo portador do atual grau de 
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desenvolvimento do Espírito mundial, o espírito de outros povos não tem 
direito nenhum” (HEGEL, 1821, p. 347).

Durante séculos, aos povos indígenas não foi reconhecida identidade. Para 
confrontar a opressão dos povos indígenas, mas sem abrir mão de etnocen-
trismo, os Estados das Américas projetaram e implementaram o conceito 
de “indigenismo” como “políticas que realizam os estados das Américas, a 
fim de atender e resolver os problemas que enfrentam com as populações 
indígenas, a fim de integrá-las na nacionalidade correspondente “ (MARRO-
QUÍN, 1977, p. 13).

Para o indigenismo, o índio é uma condição principalmente socioeco-
nômica, enquanto o étnico é um componente secundário (Ibid. p.8). Os ín-
dios são “marginalizados”, porque não  participam dos benefícios sociais da 
“convivência nacional”, mas sim das suas perdas, especialmente da pobreza. 
Os índios vivem na periferia em “regiões de refúgio” (AGUIRRE BELTRÁN, 
1967), longe dos centros políticos em locais “inóspitos” ou nas favelas das 
cidades. Precisam de participação social e de ajuda externa para impulsio-
ná-los a “se-superar” (MARROQUÍN, pp. 16-17).

Diferentemente do supremacismo e do paternalismo, o indigenismo re-
conheceu os danos causados aos índios pela “civilização”, mostrando que a 
maioria dos indígenas não vive isolada do mundo e, geralmente, o mal que 
os aflige provem de que fazem parte dele, em desvantagem, desfavorecidos 
por relações assimétricas opressivas. (MONDRAGÓN, 2007)

Ante o igualitarismo formal, o indigenismo reconheceu a especificidade 
dos povos indígenas, e o direito de receber um tratamento especial, que 
compense a expropriação territorial, a discriminação racista e a margina-
lização política. 

Mas, embora o indigenismo tentasse a integração do índio à sociedade 
dominante essa política manteve-se dentro dos limites do etnocentrismo. 
Na tentativa de “integrar” o índio, buscou na sociedade moderna os funda-
mentos de sua redenção, partindo do pressuposto de que a sua salvação es-
tava em sua integração á sociedade (civilização, desenvolvimento). O Estado 
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deveria ser o garantidor dessa integração, os institutos e departamentos de 
assuntos indígenas seriam os organismos diretamente responsáveis pelos 
indígenas, e os indigenistas seriam as pessoas “que servem profissional-
mente nos assuntos indígenas” (CONGRESO INTERAMERICANO DE PÁTZ-
CUARO, 1940).

Um indigenismo desenvolvimentista tentou envolver os povos indígenas 
e especialmente as regiões onde moram indígenas, nos “benefícios do de-
senvolvimento econômico”. Tentou combinar os indígenas com o mercado, 
a rodovia, a exploração madeireira, as empresas de mineração, as jazidas de 
petróleo e o agronegócio. Mas os índios raramente conseguiram manter sua 
integridade territorial, cultural, social e econômica e os resultados ambien-
tais têm sido muitas vezes fatais. 

Neste ponto, o indigenismo exibiu todas as suas contradições, porque du-
rante o processo só raramente o índio se torna empresário e aliás, a maioria 
dos envolvidos no desenvolvimento tem empobrecido, pois território tem 
sido “desenvolvido” por meio de investimentos.

O enfrentamento objetivo e histórico do ponto de vista desenvolvimentis-
ta tem se expressado nas reivindicações dos povos indígenas de serem re-
conhecidos como sujeitos, com direito à diversidade étnica e cultural (BON-
FIL BATALLA, 1985) e a consequente alternativa de etno-desenvolvimento 
e autogestão indígena (BONFIL BATALLA, 1982). Trata-se de reconhecer o 
projeto de vida de cada povo indígena, com cosmovisão, espiritualidade, or-
ganização, objectivos, as prioridades, decisões e escolhas próprias.

Uma alternativa autônoma ao indigenismo foi proposta pelo antropolo-
gista mexicano Guillermo Bonfil e pelas declarações de Barbados de 1971 e 
1977, a segunda delas produzida não só por antropólogos, mas por lideran-
ças indígenas de todo o continente.

Bonfil questionou a antropologia, cujo campo de estudo exclusivo é uma 
comunidade indígena ou um grupo étnico ou no melhor dos casos, uma re-
gião sem articular a análise da “sociedade global” (BONFIL BATALLA, 1970). 
A exploração direta dos indígenas foi central no sistema colonial e mais tarde 
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tornou-se exercida por “vigários” do sistema internacional. Não aconteceu, 
na maioria dos casos o isolamento, nem a autonomia, mas sim a “sujeição 
vicarial”. A sociedade dominante conseguiu mais “capacidade expansiva” à 
custa da população indígena que assedia e cujo território devora. A alterna-
tiva é uma sociedade multiétnica e multicultural que reconheça o direito au-
tônomo dos povos indígenas de decidir por si mesmos seu próprio destino. 

Os indígenas não são apenas restos de culturas do passado, afirma Ale-
jandro Lipschutz, senão povos dotados de projetos específicos, históricos, 
políticos e culturais, de modo que é necessário o reconhecimento de sua 
autonomia política e territorial (BENGOA, 1994).

O líder indígena George Manuel e mais tarde Michael Posluns e Vine De-
loria, formularam o termo “Quarto Mundo”, no qual colocaram as socieda-
des indígenas do planeta. Pode argumentar-se sobre o nome, mas o “Quarto 
Mundo” existe e começou a ser considerado pelo direito internacional e de 
fato torna-se possível reconhecer e respeitar efetivamente os seus direitos 
(MANUEL; POSLUNS, 1974).

A internacionalização da economia não eliminou as divisões e contradi-
ções étnicas e culturais, ao contrário, reforçou-as. As relações interétnicas 
desempenharam e desempenham um papel importante no desenvolvimen-
to dos acontecimentos mundiais, tanto dentro de cada estado, como nas 
relações internacionais. Ao contrário das previsões economistas de homo-
geneidade, o direito de cada povo a ser o mesmo adquiriu uma dimensão 
histórica transcendental como uma parte essencial da transformação da 
ordem internacional (MONDRAGÓN, 2007).

As questões étnicas são uma expressão paradoxal da profunda transfor-
mação das relações internacionais que, durante um longo período, dão lugar 
a relações globais em que cada povo quer ter sua própria identidade para 
poder assumir parcerias voluntárias com outras nações, e criar melhores 
condições para interagir no novo cenário global (BRUCAN, 1971).

Para superar o colonialismo é preciso que os povos e as comunidades não 
sejam mais tratados como objeto que se pode eliminar, deslocar ou utilizar 
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de acordo com os interesses dos poderes econômico e político, assim como 
não podem seguir atingidas pela destruição do ambiente, de suas economias, 
culturas e sociedades.

Consideradas as sociedades e os países como multiétnicos e pluricultu-
rais, a diversidade se assume como uma riqueza e como um direito exigível. 
As relações de respeito intercultural exigem concertação e consenso. Tra-
ta-se-se de substituir as relações assimétricas, dominadoras, pelas relações 
interculturais de consentimentos mútuos e prioridades consensuais.

Toda comunidade tem o direito de decidir seu futuro. Isso implica parti-
cipar das decisões legislativas e de planejamento que vão atingí-las direta-
mente. As comunidades rurais devem ser prévia e devidamente consultadas, 
para obter seu consentimento livre e informado sobre quaisquer planos que 
as afete, para que possam rejeitar aqueles que danificam sua integridade ou 
a do meio ambiente, e para que possam se beneficiar daquilo que concordem 
em realizar.

4. O DIREITO À CONSULTA PREVIA 

O reconhecimento do direito á relações étnicas equitativas, de respeito 
mútuo, expressas nas Convenções 107 e 169 da OIT e na Declaração sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela Assembleia Organização das 
Nações Unidas em 13 de setembro 2007, já estava ratificado por vinte e dois 
países até setembro de 2014,

 
“catorce de ellos han sido latinoamericanos: Argentina (2000), 

Bolivia (1991), Brasil (2002), Chile (2008), Colombia (1991), 

Costa Rica (1993), Dominica (2002), Ecuador (1998), Guatemala 

(1996), Honduras (1995), México (1990), Nicaragua (2010), Pa-

raguay (1993), Perú (1994), Venezuela (2002). Es decir, 63% de 

las ratificaciones al c169 proviene de América Latina”.
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Mas efetivamente, constando em suas Constituições, incluem-se apenas a 
Bolívia, o Brasil, a Colômbia, Equador, Nicarágua. Por outro lado o impacto 
maior adveio da conquista da Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a qual coloca que tais etnias

[...] terão o direito de escolher suas próprias prioridades no pro-

cesso de desenvolvimento na medida em que afete sua vida, cren-

ças, instituições e bem-estar espiritual e as terras que ocupam ou 

usam para outros fins, e de controlar, na maior medida possível, 

seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além 

disso, eles participarão da formulação, implementação e avalia-

ção dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regio-

nal suscetíveis de afetá-los diretamente (ORGANIZAÇÃO INTER-

NACIONAL DO TRABALHO, 2011, p. 19).

Segundo essa Convenção 169, os governos deverão:

[...] consultar os povos interessados, por meio de procedimentos 

adequados e, em particular, de suas instituições representativas, 

sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administra-

tivas suscetíveis de afetá-los diretamente. [...] As consultas reali-

zadas em conformidade com o previsto na presente Convenção 

deverão ser efetuadas de boa-fé e de maneira adequada às cir-

cunstâncias, no sentido de que um acordo ou consentimento em 

torno das medidas propostas ser alcançado (ORGANIZAÇÃO IN-

TERNACIONAL DO TRABALHO, 2011, pp. 18-19).

Adiciona ainda a citada Convenção 169 da OIT que:

Em situações nas quais o Estado retém a propriedade dos mine-

rais ou dos recursos do subsolo ou direitos a outros recursos exis-

tentes nas terras, os governos estabelecerão ou manterão proce-
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dimentos pelos quais consultarão estes povos para determinar se 

seus interesses seriam prejudicados, e em que medida, antes de 

executar ou autorizar qualquer programa de exploração desses 

recursos existentes em suas terras. Sempre que for possível, os po-

vos participarão dos benefícios proporcionados por essas ativida-

des e receberão indenização justa por qualquer dano que sofram 

em decorrência dessas atividades (ORGANIZAÇÃO INTERNACIO-

NAL DO TRABALHO, 2011, pp. 24-25).

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 
aprovada em 13 de setembro de 2007, diz no artigo 32 (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 2008, pp. 16-17) que:

1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de 

elaborar as prioridades e estratégias para o desenvolvimento ou 

a utilização de suas terras ou territórios e outros recursos. 

2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé 

com os povos indígenas interessados, por meio de suas próprias 

instituições representativas, a fim de obter seu consentimento 

livre e informado antes de aprovar qualquer projeto que afete 

suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente 

em relação ao desenvolvimento, à utilização ou à exportação de 

recursos minerais, hídricos ou de outro tipo. 

3. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para 

a reparação justa e equitativa por estas atividades, e serão 

adotadas medidas apropriadas para mitigar suas consequências 

nocivas nos planos ambiental, econômico, social, cultural ou 

espiritual.  

É muito importante sublinhar a necessidade do consentimento livre e in-
formado dos povos locais antes de aprovar qualquer projeto que afete suas 
terras ou territórios e outros recursos.
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No âmbito internacional, além dos da América Latina, a Dinamarca, a Es-
panha, Fiji, o Nepal, a Noruega e os Países Baixos, ratificaram a Convenção 
169. Os Estados Unidos têm se negado até agora a fazer parte desse convênio, 
assim como o Canadá, deixando o caminho livre para as suas transnacionais. 
Tanto os Estados Unidos como o Canadá votaram contra a Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada com o voto 
de 146 países. Aliás, a Bolívia já aprovou esta declaração como lei interna.

O reconhecimento do direito dos povos indígenas de participar das de-
cisões sobre suas terras, como o de definirem suas prioridades de desen-
volvimento, de serem consultados previamente sobre mudanças legislativas 
ou sobre projetos que necessitem de seu consentimento livre, é de grande 
importância; a luta agora é que se efetivem essas normas.

Seguindo o critério oficial da OIT, vários países têm reconhecido que as 
comunidades quilombolas, negras ou afrodescendentes também são 
beneficiárias de todas as normas da Convenção 169. Essas comunidades 
cumprem os requisitos do instrumento internacional: cultura, formas de 
vida, costumes e normas compartilhadas pelo grupo, mas diferentemente 
das de outros grupos (elemento objetivo) com uma consciência auto assu-
mida de identidade como grupo específico (elemento subjetivo).

A origem das comunidades afro é sem dúvida o sequestro e a escravi-
zação dos africanos pelos europeus. O povoamento africano de zonas de 
refugio aconteceu primeiro quando os fugitivos estabeleceram refúgios em 
territórios remotos, longe dos centros coloniais. Esses eram os chamados 
quilombos no Brasil e “palenques”, “bateyes” ou “cimaroneras”, na América 
hispana (DE LA SERNA, 2010). 

Comunidades quilombolas com essa origem podem encontrar-se desde 
a Virginia até o Brasil, incluídos o Caribe, Suriname e a Guayana Francesa. 
Várias vezes as autoridades espanholas, holandesas e portuguesas reconhe-
ceram a territorialidade dos quilombos que não conseguiam destruir (DE 
LA SERNA, 2010; HOOGBERGEN, 1996, p. 136), o que foi um precedente 
do reconhecimento dos direitos dos quilombolas. Após da abolição da es-
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cravidão, aconteceu um segundo povoamento comunitário afro, quando os 
libertos ocuparam terras vagas ou foram para os quilombos já existentes.

5. TERRAS E TERRITÓRIOS

Na Constituição do Brasil reconhecem-se direitos específicos, tanto dos 
quilombolas, como “dos índios”  (capítulo VIII): 

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade defi-

nitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Como se se pode ler, a Constituição brasileira é imprecisa quanto à pro-
priedade indígena quando fala de “direitos originários sobre as terras” e 
no parágrafo 3º de “uso permanente” e “usufruto exclusivo”. O artigo 14 da 
Convenção 169 da OIT, aprovada e ratificada por Brasil segundo o Decreto 
Legislativo nº 143 de 2002, diz que “Deverá reconhecer-se aos povos inte-
ressados o direito de propriedade e de possessão sobre as terras que tradi-
cionalmente ocupam”. Mas quais são os direitos originários sobre as terras? 
A propriedade é o direito básico, mas se trata de um direito imprescritível 
sobre terras inalienáveis e indisponíveis, pois é uma propriedade coletiva 
ou comunal como é definida explicitamente por algumas Constituições.

O parágrafo terceiro da Constituição da Nicarágua diz que os povos indí-
genas têm o direito de “mantener las formas comunales de propiedad de sus 
tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas”. A Constituição do Panamá diz:
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Art. 127. El Estado garantizará a las comunidades indígenas la  

reserva de  las  tierras  necesarias  y  la  propiedad  colectiva  de 

las mismas para el logro de su bienestar económico y social. 

A Constituição colombiana no artigo 329 diz que os resguardos indígenas 
são de propriedade colectiva, e o artigo 63 diz que eles e todas as terras 
comunais dos grupos étnicos são inalienáveis, inembargáveis e imprescrití-
veis. E, o artigo 55 transitório ordenou que as terras das comunidades ne-
gras fossem tituladas como propriedade coletiva.

O artigo 57 da Constituição equatoriana reconhece às “comunas, comu-
nidades, povos e nacionalidades indígenas” o direito coletivo a “conservar 
e manter a propriedade imprescritível de suas terras comunitárias, que 
serão inalienáveis, inembargáveis e indivisíveis” e de “manter a possessão 
das terras e territórios ancestrais e obter sua adjudicação gratuita”. A Cons-
tituição da Bolívia diz sobre a propriedade de seus territórios indígenas: 

Art. 394. III- El Estado reconoce, protege y garantiza la propie-

dad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio in-

dígena originario campesino, las comunidades interculturales 

originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad co-

lectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, 

inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impues-

tos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas 

reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e 

individuales respetando la unidad territorial con identidad.

6. JUDICIALIDADE 

Os debates em torno da justiça centram-se na necessidade do reconheci-
mento e da proteção, pelos sistemas legais, dos direitos dos povos indígenas 
visando a que tais legalidades incorporem as diferenças no âmbito do Estado 
reconhecido como oficial. Muitos autores explanam os avanços conquistados 
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no ultimos anos, além dos limites ainda existentes, seja pela imprecisão, seja 
pela inaplicabilidade do que rezam suas Constituiçoes, convenções, etc..  

Mas há ainda uma dimensão que só recentemente tem assumido priorida-
de nesse campo, que é o do reconhecimento de suas judicialidades. Muitas 
nações indígenas, enfatiza Sandoval Forero (SANDOVAL FORERO, p. 2016), 
possuem processos e práticas de exercício do poder e de controle social es-
pecíficos que os distinguem como unidade no interior da diferença em seu 
entorno. Ou seja, enquanto judicialidade, a práticas de poder e de controle 
são inerentes aos seus quotidianos, integram a lógica mesma de sua dinâmi-
ca social, expressam sua moral e ética, seus valores de convivências coletivas. 
Ou seja, conforme ele enfatiza:

Esquematicamente, pode-se dizer que a Convenção 169 exige, 

por um lado, o respeito ao sistema de justiça próprio dos po-

vos ou comunidades indígenas, com o limite da observância dos 

direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição e pelos 

direitos humanos internacionalmente reconhecidos (Conven-

ção 169, artigo 9.1). Por outro lado, nos casos em que pessoas 

indígenas sejam submetidas à justiça penal estatal, a Conven-

ção 169 impõe algumas garantias específicas, como o direito a 

um intérprete (Convenção 169, artigo 12), a preferência pelas 

penas não privativas de liberdade, quando possível (Convenção 

169, artigo10.2), e o dever das autoridades judiciais em levar 

em conta os costumes e características culturais dos povos in-

dígenas em matéria penal (Convenção 169, artigos 9.2 e 10.1).

O autor reconhece, assim como outros, a expansão da justiça constitu-
cional, tanto pela criação de novas leis, quanto pelo reforço ao “controle 
constitucional, via criação de tribunais constitucionais especializados ou de 
turmas constitucionais nos tribunais superiores de justiça e de supremas 
cortes”, apoiados ou impulsionados pela crescente “valorização privilegiada 
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dos tratados internacionais de direitos humanos”, em particular pelo fortale-
cimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Tais aspectos, enfatiza, passam a integrar decisões de tribunais locais dos 
distintos países da região latino-americana, abarcando “direitos civis, polí-
ticos, econômicos, sociais, culturais, direitos coletivos, direitos de minorias, 
direitos ambientais”. Por outro lado, tais convenções internacionais ajudam 
no fortalecimento das mobilizações dos povos das comunidades indígenas, 
em particular a Convenção 169, á qual já nos referimos.

Parte de sua influência foi refletida por seu caráter de modelo 

inspirador de reformas constitucionais e legais em matéria in-

dígena na região – de modo que muitos dos conceitos articula-

dos por ela, como “povo e comunidade indígena”, “auto identifi-

cação”, “territórios tradicionais”, “autonomia”, “consulta”, “usos 

e costumes”, entre outros – aparecem acolhidos, de uma ou de 

outra, em constituições e em normas legais nos diferentes paí-

ses da região (BARIÉ, 2003, pp. 58-62, apud SANDOVAL FORE-

RO, op cit.). 

Termos que passaram a ser interpretados conforme a realidade de cada 
região ou localidade, observando-se, ainda segundo ele, uma enorme varie-
dade de casos, mas particularmente, deram visibilidade à enorme variedade 
de sistemas jurídicos locais (COURTIS, 209), abrindo caminho para interpre-
tações distintas das normas formais vigentes, assim como o direito de serem 
ouvidos trouxe para o interior dessa oficialidade uma cosmovisão antes não 
praticada. 

Toda essa dinâmica tem permtido vir à tona os diferentes “sistemas cul-
turais-jurídicos que permaneceram, ao longo dos quintentos anos de con-
quista, subalternos, como uma espécie de “sistema-entorno”. (SANDOVAL 
FORERO, op. cit.) 
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7. OS CAMPONESES

Seguindo tal lógica, na Bolívia, os incisos VI e VII do artigo 27 retomam 
o critério vigente na Constituição mexicana de 1917, o de reconhecer que a 
propriedade camponesa é inalienável, nas mesmas condições vigentes para 
a propriedade indígena: 

“VI. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, 

tribus y demás corporaciones de población que de hecho o por 

derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para dis-

frutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan 

o que se les haya restituido o restituyeren…”

VII… Sólo los miembros de la comunidad tendrán derecho a los 

terrenos de repartimiento  y serán inalienables los derechos 

sobre los mismos terrenos mientras permanezcan indivisos, así 

como los de propiedad, cuando se haya hecho el fraccionamiento.”

Em plena revolução mexicana, no dia 6 de janeiro de 1915, ordenou-se 
restituir a todas as comunidades as terras que lhes pertenciam por direito 
ancestral ou lhes haviam sido espoliadas. O termo tribo garantia a especifi-
cidade étnica, mas as outras “corporações de população podem ser indíge-
nas ou camponesas ou quilombolas, também foram reconhecidas. Em Janei-
ro de 1934, durante o governo de Abelardo Luján Rodríguez o que tratava 
a fração VI foi trasladado para a VII, passando a ser nomeadas aí todas as 
corporações pelo genérico “núcleos de população”. Camponeses e indígenas 
continuavam inclusos, mas não eram mais mencionados explicitamente.

Com o grande impulso á reforma agrária ocorrida no governo de Lázaro 
Cárdenas muitas comunidades indígenas tiveram reconhecida a propriedade 
de suas terras, tanto as que ainda possuíam quanto as recuperadas e também 
as devolvidas. Em 1936, começou a funcionar o Departamento de Assuntos 
Indígenas que em 1940 se converteu em Instituto, aplicando-se a concepção 
indigenista que procura “integrar” os índios á sociedade mexicana.
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Paradoxalmente, o termo “indígena” foi introduzido na Constituição me-
xicana somente em 6 de Janeiro de 1992, quando foi derrogada a inalie-
nabilidade das terras das comunidades indígenas e camponesas, ou seja, 
quando a legislação mexicana passou a desconsiderar a caraterística princi-
pal da propriedade coletiva indígena (e camponesa). 

Nesse sentido a Constituição mexicana tem ido à contramão da tendên-
cia latino-americana. Tendo sido a primeira a definir a inalienabilidade da 
propriedade das comunidades, apagou-a precisamente no período em que 
começou a ser reconhecida legalmente pelos outros países. 

Por outro lado, observa-se a tendência internacional á extensão dos di-
reitos indígenas fundamentais aos camponeses. Por exemplo, segundo o 
parágrafo 1 do artigo 126 da Constituição panamiana de 2004 “a lei  pode-
rá  estabelecer um regíme  especial  de  propriedade  coletiva  para  as 
comunidades camponesas que o solicitem”.

Até agora os organismos internacionais e nacionais haviam se negado a 
reconhecer os direitos dos camponeses ou agricultores familiares. A Con-
venção 141 da OIT, por exemplo, se referiu apenas ao direito de organização, 
mas nas Américas isso somente foi ratificado por Belize, Brasil, Costa Rica, 
Cuba, Equador, México, Nicarágua, Uruguai e Venezuela. 

Na contramão dos direitos camponeses, vêm sendo aprovadas normas 
para garantir os privilégios dos investidores, do agronegócio, das petrolei-
ras e mineradoras. As leis tentam estabelecer a primazia dos usos da terra 
para extrair hidrocarbonetos ou minerais, atingindo seriamente a produção 
de alimentos, e a agricultura familiar. É como se o lema fosse “a terra é de 
quem a perfura”. Tira-se a terra dos camponeses para o desenvolvimento 
de indústrias, para minerações ou grandes projetos de infraestrutura, cen-
tros turísticos, zonas econômicas especiais, shoppings, plantações ou cul-
turas comerciais [...] como resultado a terra se concentra cada vez mais em 
umas poucas mãos (VIA CAMPESINA, 2009, p. 2).

Mas, a partir de agosto de 2002, a natureza da situação alimentar, o rol e 
os direitos dos camponeses e os diferentes tipos de discriminação, passaram 
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a ser examinados pelo Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos 
da ONU o qual reconheceu o papel positivo dos camponeses e dos pequenos 
agricultores – homens e mulheres, dentro do sistema mundial alimentar, no 
interior das discussões que trouxeram á baila os problemas e a tendência 
ás crises de produção e alimentação da humanidade, a continuar a ênfase 
apenas na indústria alimentícia.

Nesse diapasão, nos anos seguintes, passaram a constar dos textos des-
ses organismos internacionais, denúncias sobre a destruição das formas de 
produção originárias, seguidas das recomendações para a valorização das 
formas produtivas camponesas É nesse sentido que, durante a Quarta Seção 
do Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, 
entre 25 e 29 de janeiro de 2010, adotou-se o informe do Comitê Consul-
tivo intitulado “Discriminação no contexto do Direito à Alimentação” (A/
HRC/AC/4/2), o qual denuncia a marginalização que sofrem camponeses e 
camponesas, mulheres rurais e comunidades de pescadores, extrativistas e 
caçadores tradicionais. Também foi plenamente adotada a Declaração dos 
Direitos das Camponesas e Camponeses, emitida pela Via Campesina, inserida 
na totalidade nos anexos do informe. Essa Declaração, aprovada por unani-
midade pelo Comitê Consultivo, estabelece que:

Camponesas e camponeses têm o direito de participar ativamen-

te no planejamento de políticas, na tomada de decisões, na apli-

cação e o controle de qualquer projeto, programa ou política que 

afete seus territórios (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO, 2012, p. 38).

 

Em 27 de junho de 2014, a Assembleia do Conselho de Direitos Humanos 
votou a favor da resolução que autoriza a continuação do processo de re-
dação da Declaração Internacional sobre os direitos dos camponeses, cam-
ponesas e outras pessoas que trabalham na zona rural. A continuidade do 
processo foi ratificada pelo Conselho em 1º de outubro de 2015 (VIA CAM-
PESINA, 2015).
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8. NATUREZA E ALIMENTOS

Na verdade, não se trata somente dos direitos indígenas, camponeses ou 
das comunidades rurais, senão de seu papel na defesa da natureza e na ali-
mentação de todas as pessoas do mundo.  

Os principais fornecedores de alimento no Terceiro Mundo são as mulhe-
res e os pequenos agricultores, que trabalham com a biodiversidade (SHI-
VA, 2000). As economias camponesas e indígenas e as diferentes formas de 
agricultura familiar contribuem decisivamente para alimentar bilhões de 
pessoas do mundo, agora que os agronegócios e, especialmente, as monocul-
turas estão dominadas pelas gigantescas empresas biotecnológicas e agro-
químicas e que o comércio mundial é controlado por poucas corporações 
que arruínam e subordinam os produtores locais, e quando se apoderam dos 
mercados podem subir e controlar os preços causando desabastecimento e 
fome (SHIVA, 2005).

A rica diversidade e os sistemas sustentáveis de produção alimentar estão 
sendo destruídos em nome da crescente produção de alimentos. Porém, com 
a destruição da diversidade desaparecem ricas fontes de nutrição (SHIVA, 
2001, p. 7). Se quisermos criar segurança alimentar para todos, desde os la-
res até a comunidade e daí à região, às nações e em escala global, o princípio 
sobre o que se deve basear o comércio e a distribuição deve ser a localização, 
e não a globalização (SHIVA, 2005). Todos os povos têm o direito coletivo à 
soberania alimentar, que é 

[...] o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estraté-

gias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimen-

tos que garantam o direito à alimentação para toda a população, 

com base na pequena e mediana produção, respeitando suas pró-

prias culturas e a diversidade dos modos camponeses, pesquei-

ros e indígenas de produção agropecuária, de comercialização e 

de gestão dos espaços rurais, nos que a mulher desempenha um 

papel fundamental (FORO MUNDIAL SOBRE SOBERANÍA ALI-

MENTARIA, 2001, p. 6).
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A pesquisa científica mostra que os povos camponeses e indígenas pode-
riam reduzir as emissões globais atuais em até 75% ao aumentar a biodi-
versidade, ao recuperar a matéria orgânica do solo, ao substituir a produção 
industrial de carne por uma produção diversificada em pequena escala, ao 
expandir os mercados locais, parar o desmatamento e ao fazer um manejo 
integral da floresta (VIA CAMPESINA, 2015). 

Os povos indígenas como cuidadores da natureza, que têm uma relação 
fundamental entre sua vida e sua sociedade com a natureza, há séculos es-
tão contribuindo para a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, 
dos quais depende sua sobrevivência e a do planeta (MONDRAGÓN, 2007). 
Defender territórios indígenas não é apenas, ou mesmo principalmente, de-
fender os direitos dos indígenas, mas é a maneira de nos defender a todos, 
de defender o planeta terra.
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CAPÍTULO 5 - DIREITO DAS MINORAIS NO PERU

LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS EN PERÚ

Ana Maria Viola de Sousa (UNISAL)

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

O Peru é república democrática, composta de 24 regiões fixadas em 2002: 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huan-
cavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambeyeque, Lima (Capital), Lore-
to, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Pruno, San Martín, Tacna, Ucayali 
e Provincia Constitucional delCallao. Cada uma dessas regiões subdivide-se 
em províncias, as quais por sua vez compõem-se de distritos.

Sua estratégica posição geográfica constitui-se no ponto vital para rotas 
marítimas e para intercâmbio da região subcontinental, o que permitiu cons-
truir-se como nação multiétnica. Esse conjunto de diferentes culturas e et-
nias reflete também seu aspecto cultural. Embora seja o espanhol a língua 
oficial, também são assim consideradas as línguas maternas: a “quechua”, 
“aymara”, entre outras. De acordo com o Instituto Nacional de Estadistica e 
Informática – INEI, em 2007,foram identificadas geográfica e cartografica-
mente 1.786 comunidades indígenas, distinguindo-se setenta e dois grupos 
etnolinguísticos, divididos em dezesseis famílias linguísticas59, constituindo 
a riqueza cultural do país. Só na Amazônia peruana, em 2010, foram catalo-
gadas 13 famílias linguísticas e 77 comunidades indígenas60.

59 Dados obtidos no Censo Geral de 2007, realizado pelo Instituto Nacional de Estadistica e 
Informatica. Disponível em www.inei.gob.pe Acesso em: 10ago2015.
60 Dados obtidos no Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazonicos 
y Afroperuanos – INDEPA – órgão público vinculado ao Ministério da Cultura do Peru, 
responsável pelo acompanhamento das políticas públicas voltadas à interculturalidade. 
Disponível em www.indepa.gob.pe Acesso em: 10ago2015.
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A sociedade política do Peru é eminentemente multicultural, pois coexis-
tem diversos grupos humanos que mantêm tradições linguísticas ou cultu-
rais próprias, com sentido de identidade separado e que foram incorporados 
ao Estado pela conquista ou imigração. Embora Peru tenha essa característi-
ca, afirma-se que quase todos os países do mundo apresentam composições 
pluriculturais marcadas pela coexistência de diversos grupos étnicos. Alguns 
estudos chegam a citar que apenas dez por cento dos Estados do mundo po-
dem ser considerados monoculturais (VALER-BELLOTA, 2009, p. 206). 

Para entender melhor a multiculturalidade do país, há que se referir ao 
período pós-colonial. Período caracterizado por um processo de coloniza-
ção tendo por base uma sociedade destruída e despojada de suas identida-
des, resultado de anos de lutas e guerras. A opressão colonial conduziu a 
um sentido de identidade superior do grupo vencedor, submetendo os de-
mais a uma posição de inferioridade, que se costuma chamar de minorias. 
A ocupação político-militar implicou na desestruturação do Tahuantinsuyo61 
– também conhecido como “Império dos Incas”62. Explica Farjado (2006, pp. 
541-542) que após a Independência até meados do século XIX, houve cam-
panha de ocupação militar e extermínio, utilizando métodos, não em moldes 
da era colonial, mas em aplicação das políticas de assimilação, fazendo com 
que desaparecessem as reduções coloniais. Surgiram, assim, duas categorias 
distintas na sociedade: um povo privilegiado, oriundo das potências coloni-
zadoras e um povo não privilegiado, formado por grupos nacionais. 

61 “El Tahuantinsuyofueel Estado Inka, conformado como laculminacióndel período de 
acumulación cultural autóctono autónomo, logro un importante nível de unidad politica, 
territorial y cultural, un nível de ienestar material y una sofisticación cultural que rivaliza, y de 
hecho supera, al de muchos de los grandes impérios del mundo. Abarcólosterritoriosactuales 
de Peru, Ecuador, Bolivia, el Norte de Chile y Argentina, y elsur de Colombia, con una población 
de entre 9 a 15 millones de personas”. VALER-Bellota, Pavel H. Los Estudios sobre derecho, 
multicuturalidad y pueblos indígenas em el Peru – um analisispostcolonial. Sortuz. Oñati 
Journal of Emergent Socio-legal Studies, v. 2, Issue I, p. 93-109, 2008.
62 Império dos Incas foi um Estado criado pela civilização inca a partir das terras altas de 
Cuzco, no atual Peru, e que expandiu seu controle sobre toda a região andina alcançando se 
apogeu no século XV. Nesse império utilizam-se muitos idiomas, sendo o quéchua o mais falado 
e continua sendo até hoje. Muito de sua cultura se perdeu ao longo da história, mas ainda 
podem ser percebidos traços culturais nas artes e artesanatos, nas técnicas agrícolas, nos 
ritos religiosos, nas celebrações festivas, nas músicas e até mesmo na medicina fitoterápica.



175PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

Especificamente no Peru, afirma Valer-Bellota (2009, p. 209), a socieda-
de era estratificada, tendo de um lado, o grupo dominante e hegemônico, 
cujos membros compartilham características básicas de uma cultura homo-
geneizada e, de outro, os grupos fragmentados da comunidade autóctone, 
caracterizados por uma sociedade conformada pelas culturas indígenas. 
Estratificação que era semelhante a uma pirâmide, cujo topo, representado 
por pequena elite dominante, era composto por descendentes brancos dos 
conquistadores espanhóis, que controlava a riqueza da nação, com grandes 
privilégios, e uma extensa base formada por vários povos originários das co-
munidades indígenas, sem nenhum privilégio. Essa particular característica 
de colonização do Peru, combinada com sua base multiétnica “define seu ca-
ráter multinacional”.

Outro fenômeno que contribuiu para a multiculturalidade do Peru foi a 
migração interna. Oriundos muitas vezes das áreas rurais, interioranas e 
costeiras, grupos indígenas invadem as grandes cidades, os quais encontram 
uma sociedade que os obrigam a reprimir sua identidade étnica substituindo 
seus hábitos culturais por costumes “criollas”63 das cidades. Ao chegar aos 
centros urbanos, esses grupos foram estigmatizados, levando-os a “ocultar 
e dissimular” seus traços culturais mais visíveis, principalmente a língua e a 
vestimenta (VALER-BELLOTA, 2009, p. 210).

Considerando todos esses fatos, é possível afirmar que no Peru existe uma 
sociedade multicultural, que apresenta duas características: de um lado é 
multinacional, porque composta por vários grupos nacionais, alguns autóc-

63 Criollo é uma palavra derivada do verbo “criar”. Nos tempos coloniais, eram adjetivados 
de criollos, todos os nascidos fora da Metrópole, ou seja, aqueles nascidos na colônia, mas 
que tinham a linhagem de origem espanhola, e, portanto ostentavam privilégios em relação a 
outras “castas coloniais”. Natividad Gutierrez, analisa que “Por otra parte, en México lafricción 
fundamental tenía lugar por larivalidad entre laminoría de blancos peninsulares (espanhóis 
imigrantes) y blancos americanos (criollos) . Las diferencias entre criollos y peninsulares 
aparentemente no fueronmuynotorias. Si bien ambos sectores manteníanasociación racial, 
comunidad linguística y participabanenlamismatradición hispana basadaenlaadhesión a 
lareligión y pensamiento católicos, existíala obvia diferencia de supertenencia geográfica, o 
sea, su lugar de nacimiento. In: Memoria Indigenaenel nacionalismo precursor de Mexico y 
Peru, EstudiosInterdisciplinarios de America Latina y el Caribe, v.1, n. 2, 2015. Disponível em 
www.tau.ac.il/eial Acesso em: 10ago2015.
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tones, outros com características hispano-ocidentais; de outro lado, é tam-
bém um país multiétnico, porque em várias grandes cidades estão presentes 
grupos étnicos diferenciados. A maioria desses grupos possui uma caracte-
rística comum: são todos considerados minorias, às quais são negados prin-
cipais direitos básicos. 

Zerga (2006, p. 459) afirma que, embora nem todas as minorias tenham as 
mesmas características, no Peru, é possível dividi-las em três categorias: (i) 
Minorias Nacionais, constituídas por coletivos e comunidades assentadas no 
território nacional ou fronteiriço; possuem traços culturais comuns, mas são 
dependentes de uma política de poder dominante externo, exemplificada pe-
las populações aborígenes; (ii) Minorias Étnicas ou migradas, constituídas 
por grupos que deixaram suas terras de origem na busca do reconhecimento 
dos direitos de igualdade, porém, conservando sua autonomia, exemplifica-
da pelas comunidades campesinas e comunidades amazônicas; (iii) Mino-
rias Sociais, compostas de cidadãos que dentro do Estado vivem situações de 
precariedade em suas condições de vida e exercício dos seus direitos, exem-
plificada pelos homossexuais, pessoas com deficiência, afrodescendentes, 
entre outros. No contexto da diversidade cultural José Marín (2011, p. 77) 
cita ainda os imigrantes: japoneses, chineses, os alemães, os italianos, os in-
gleses, os próprios espanhóis, os eslavos, os judeus, alguns deles, formando 
pequenas comunidades.

Na modernidade (meados do século XX), esta realidade social levou o Es-
tado a instituir duas frentes de políticas: a primeira denominada “políticas 
de integração do Estado”, e a segunda como “políticas de reconhecimento” 
(VALER-BELLOTA, 2009, p. 211).

A política de integração ou integracionismo implicou a adoção de ações de 
assimilação dos grupos nacionais a um modelo de cidadão “criollo-ociden-
tal”. Foi assimilação autoritária, por decreto e por força em sua maioria, mas 
havia também a assimilação mediante persuasão e negociação. Política que, 
sob o manto da teoria liberal, ao grupo “criollo-occidental”, era concedido o 
domínio e privilégios, enquanto os outros grupos eram submetidos à subor-
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dinação, violados em seus direitos políticos, econômicos, sociais e culturais 
(VALER-BELLOTA, 2009, p. 213).

Sob o modelo de políticas de reconhecimento, já no final do século XX, o 
Estado de Peru entra num período de mudança, abrindo a possibilidade de 
reconhecimento pleno do caráter multiétnico e multinacional de composição 
da sociedade, pelo menos no aspecto constitucional64. Essa transição teve 
como estímulo as mudanças que ocorreram nas Constituições de Guatemala 
em 1985, na Nicarágua, em 1987, no Brasil em 1988, Colômbia em 1991, Pa-
raguai e México em 1992, os quais principiaram o reconhecimento da confor-
mação multicultural das nações, declarando os direitos dos povos indígenas.

Promulgada em 199365, Peru recebe nova Constituiçãoa qual reconhece, 
pela primeira vez, o caráter multicultural da nação, assim como o direito 
consuetudinário e uma jurisdição especial para as comunidades campesinas 
e nativas, embora não tenha efeitos práticos, já que limitado o seu reconheci-
mento apenas no papel (VALER-BELLOTA, 2009, p. 215).

1. O DIREITO DAS MINORIAS NA CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO PERU 

O texto da Constituição Política do Peru, promulgada em 29 de dezembro 
de 199366,também referenciada por muitos como “norma fundamental de la 
República delPerú”, com vigência a partir de 1º de janeiro de 1994, consagra, 

64 Valer-Bellota analisa que no Peru podem ser identificados três grandes períodos 
constitucionais: “El primero de 1780 a 1822, que abarca el período revolucionário desde el 
levantamento indígena de Tupac Amaru II hasta la independência delPerú y laredacción de 
laprimeraConstitución Política del Estado. El segundo, desde 1822 que abarcaria el período 
de construcción de la “nación peruana” sobre bases politicas concebidas por los grupos 
criollo-hispanos (politicamente) predominantes. Y finalmente uno terceiro desde 1990 
hasta laactualidad, aberto a raízdel cambio constitucional que ham experimentado los países 
andinos desde esse año.
65 Após essa data seguiram-se ainda as Constituições da Bolívia em 1994, do Equador em 
1998 e da Venezuela em 1999, todas contendo o reconhecimento do pluralismo jurídico e o 
direito indígena.
66 No Texto utilizado para o presente trabalho foram incorporadas as Reformas Constitucionais 
atualizadas até a Ley 30.305, publicada em 10 de março de 2015. Disponível em www.
congreso.gob.pe Acesso em: 15julho2015.
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em alguns artigos o direito das minorias étnicas e linguísticas, assim consi-
deradas as comunidades campesinas e nativas e dos povos indígenas.

Os artigos que fazem referência ao tema discutido são: art. 2º, incisos 2, 8 
e 19; art. 17; art. 48; art. 89; art. 149 e art. 191, que serão analisados a seguir.

1.1. Artigo 2º - Direitos fundamentais da pessoa

A Constituição Política do Peru estabelece como direitos fundamentais, 
além da defesa da pessoa humana e o respeito à sua dignidade, um extenso 
rol de 24 itens. Dentre eles, os que têm relação com o tema e que merecem 
comentários são o incisos 2, 867 e o 19.

O item 268 do art. 2º refere-se à igualdade perante a lei, sem discriminação 
por motivo de origem, raça, sexo, idioma, religião, opinião, condição econô-
mica ou de qualquer outra índole.No contexto histórico, a sociedade perua-
na, assim como outras da América Latina , valorizou durante muito tempo a 
monoculturalidade, ou seja, inadmitia diferenças étnicas dentro de seu ter-
ritório, gerando atitudes de desrespeito discriminação. Tinha como funda-
mento a premissa de que a igualdade significava a unidade do Estado-nação 
(TREJO, 2011, p. 161), uma sociedade mestiça que se submete a um único 
modelo social. Esse artigo vem ao encontro da filosofia do reconhecimento 
de que toda pessoa humana possui iguais direitos em sua dignidade, elimi-
nando todo tipo de discriminação pela defesa da diversidade social.

O item 1969 refere-se ao reconhecimento da pluralidade étnica e cultural 
pelo Estado. Pela primeira vez na era republicana há o reconhecimento de 
que o Perú é uma nação multicultural e pluriétnica. Congrega em sua so-

67 Os comentários deste inciso estarão incluídos nos do artigo 17.
68 Art. 2º - Toda persona tienederecho: (2) A laigualdad ante la lei. Nadie deve ser discriminado 
por motivo de origem, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica ou de 
cualquiera outra índole.
69 Art. 2º, inc. 19. A suidentidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege 
lapluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tienederecho a usar suprópio 
idioma ante cualquierautoridad mediante un intérprete. Los extranjerostinen este 
mismoderechocuandoson citados por cualquierautoridad.
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ciedade povos de culturas diferenciadas, e a Constituição que a admite, por 
sua vez deve valorizar não só o indivíduo como sujeito de direitos, como 
também os povos como sujeitos coletivos de direitos. O reconhecimento do 
caráter plural permite superar a ideia de Estado-nação e romper a supre-
macia institucional da cultura ocidental sobre as demais. A construção do 
Estado pluricultural pressupõe o desafio de reconhecer o poder dos povos 
originários e outros coletivos que coexistem no interior dos Estados, res-
peitar-lhes sua dignidade, conceder-lhes mecanismos de articulação de-
mocrática da diversidade, bem como das formas de participação do poder 
e procedimentos para solução de conflitos, através do diálogo intercultural 
(FARJADO, 2006, p. 558).

O termo multiculturalismo, na análise de MANCHEGO (2014, p. 761), pode 
apresentar sob diferentes perspectivas: há quem sustente referir-se à convi-
vência com diversas culturas; outros sustentam que não se refere à diferen-
ça, mas, que uma cultura se submete à outra e é por esta sustentada; há ain-
da a posição de que se trata de diversidade cultural ou diferenças culturais, 
considerando que existem ainda outras diferenças; ou ainda, na maioria, há 
o entendimento de que é um termo vinculado às diferentes culturas presen-
tes numa sociedade, em que a coexistência se manifesta na convivência de 
grupos procedentes de âmbitos culturais diversos.

Do ponto de vista jurídico, utiliza-se o termo “pluralismo”, reconhecendo-
-se não só a multiculturalidade com a conotação social, mas também, como 
principal pauta metodológica no estabelecimento de políticas públicas. As-
sim, não mais se aceita um Estado que aplique políticas de assimilação ou in-
tegração forçada, fazendo desaparecer as características de um determinado 
grupo, mas que reconheça e atribua direitos, atendendo as particularidades 
de cada grupo.

O artigo em comento refere-se também à diversidade “étnica e cultural”. 
Na literatura antropológica, etnia se refere a grupos que se diferenciam de 
outros. Grupo étnico é um tipo de organização que possui modalidades cul-
turais próprias, cujos membros se identificam biologicamente entre si, parti-
lham os mesmos elementos e traços culturais. Possui em sua caracterização 
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uma identidade distinta como grupo sobre uma base cultural, com origem e 
história comuns entre seus componentes. Já a cultura abrange todas as ma-
nifestações de hábitos, comportamentos e atividades, o uso de símbolos e 
valores, crenças, ações e experiências sistematizadas, assimiladas e acumu-
ladas ao longo da história e que são repassadas de geração a geração (SILVA, 
1986, p. 290). Administrar a diversidade cultural e a pluralidade linguística 
constitui grande desafio do Estado, que o atual modelo político se mostra 
incapaz de assumir.

O inciso 19 refere-se também ao direito de todo peruano usar seu próprio 
idioma. Nesse caso, não se está limitado ao uso de idioma oficial. Considerar 
o idioma próprio como direito fundamental é garantir às pessoas o poder de 
expressar-se em sua língua materna, sem restrições. No entendimento de 
VEGA (2009, p. 10) a interpretação desse inciso deve ser ampla, de forma 
que se a pessoa não compreender o interlocutor, ou seja, a autoridade, esta 
deve encontrar intérpretes quando necessário. Essa interpretação ampla 
permite também reconhecer que, na realidade peruana, existem milhões de 
pessoas que não se expressam em castelhano. Mas, muitas vezes, argumenta 
o autor, os próprios meios de comunicação e até mesmo nas instâncias aca-
dêmicas, só se utilizam do castelhano, principalmente nas cidades em que 
idiomas maternos são considerados inferiores. A aplicabilidade do exercício 
explicitado nesse inciso só ocorre em processos judiciais e, mesmo assim, os 
tradutores não são juramentados, sem nenhum conhecimento jurídico e a 
tradução se desenvolve de maneira improvisada.

1.2. Artigo 1770–Garantia de educação bilíngue e preservação da mani-
festação cultural

Propõe o texto constitucional fomentar a educação bilíngue, segundo as 
características de cada zona. Em consonância com o espírito de reconheci-

70 Art. 17º - Obligatoriedad de laeducación inicial, primaria y secundaria (...) El 
Estado garantizalaerradicacióndel analfabetismo. Asimismo fomenta laeducación 
bilíngue e intercultural, segúnlas características de cada zona. Preserva las diversas 
manifestacionesculturales y linguísticas del país. Promuevelaintegración nacional.
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mento da multicultura peruana, nos últimos anos tem-se implantado a edu-
cação bilíngue: castelhano e quechua. Porém, têm surgido alguns problemas: 
de um lado, as próprias famílias não aceitam a língua materna, justificando 
que são “inúteis para o desenvolvimento dos filhos, futuros cidadãos dentro 
de todos os âmbitos da sociedade”, e, de outro, o castelhano ainda é a língua 
dominante, o que provoca discriminação não apenas a quem utiliza língua di-
ferente, como a totalidade da cultura do povo quéchua (ZERGA, 2006, P. 466).

Nesse tema, outro problema é citado por Campos (1998, p. 155): nas áreas 
rurais, crianças têm contato com a língua materna desde a mais tenra ida-
de. As escolas nessas áreas são exclusivamente castelhanas: não se ensina 
a língua materna, e o conteúdo das instruções está dissociado de seu meio 
histórico e geográfico, provocando nas crianças, triplo trauma: psicológi-
co, linguístico e cultural. Psicológico, por criar primariamente sentimentos 
de temor e insegurança; linguísticos, por falar uma língua desconhecida ou 
pouco dominada pelas crianças; e cultural, porque esquece que desde o nas-
cimento a criança na zona rural incorporou todas as características de sua 
cultura e que são ignorados pela escola. Não se pode esquecer também que a 
língua materna é o vínculo social da criança necessário a seu desenvolvimen-
to psíquico e a sua socialização.O modelo educacional na zona rural é fadado 
ao fracasso, na medida em que não utiliza, como recursos didáticos, os pró-
prios elementos culturais e históricos locais, e ignora-se até mesmo a diver-
sidade das comunidades, e sua aplicação tem um sentido homogeneizante e 
inadequado. Constata-se que esse modelo foi elaborado para as cidades, não 
servindo para as zonas rurais, muito menos para regiões que apresentam 
diversidades de línguas, culturas e ecologias. Proposta para a inclusão de um 
programa denominado “Educação Bilingue Intercultural” têm sido desenvol-
vido e defendido por outros estudos. 

De acordo com o Ministério da Educação de Lima, no Peru, EBI – Educa-
ção Bilingue Intercultural é um processo educativo planificado para ocorrer 
em duas línguas e duas culturas. Objetiva propor aos estudantes aprender 
a viver mutuamente, de aprender a olhar a diversidade de outro ponto de 
vista, aprender uns os códigos do outro, outorgando maior capacidade de in-
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teração social, potencializando o processo de aprendizagem e contribuindo 
para consolidar convivência democrática (PERU, 2002). Do ponto de vista 
jurídico, esse processo é atributo pelo qual o povo indígena tem a prerroga-
tiva de exigir um modelo educativo que reconheça e promova a conservação 
da diversidade linguística existente no País. Implica uma participação equi-
tativa da língua materna e a língua da cultura dominante durante o processo 
educativo, demonstrando ainda, o pleno respeito às manifestações culturais 
(ROSALES, 2013, p. 432).

Quanto à preservação, VEGA (2009, p. 17) analisa que embora seja lou-
vável sua expressão constitucional, há a preocupação de emprestar-lhe um 
sentido paternalista e uma percepção de que as manifestações devem se 
manter imutáveis e congeladas, esquecendo-se que são vivas e modificáveis. 
Essa preocupação também é notada em outros autores. Rojas (2012, p. 19) 
argumenta que em nome do desenvolvimento têm se perdido as tradições 
campesinas, citando na área da educação em que o paradigma de educação 
para empregos e para empresa não forma o profissional para o trabalho, e 
isso faz com que haja uma falta de jovens no participar e aprender os ritos e 
costumes que compõe o patrimônio cultural. De um lado, afirma o autor, não 
se pode esconder a cultura de tudo e de todos, de outro lado, lamenta o autor, 
há uma troca do velho pelo novo, sob a influência do mercantilismo globali-
zado que destrói. Ambas as posições repelem a conservação do patrimônio. 
Galán (2008, p. 5)avalia que há um sentido processual híbrido na conserva-
ção do patrimônio, que é o resultado da mescla entre tradições autóctones e 
ideias estrangeiras, reaproveitados no contexto local, fazendo surgir novos 
patrimônios, que não estão diretamente relacionados à técnica artística ou 
com a história da localidade. Isso, porque sob o propósito de promoção do 
turismo, a iniciativa de desenvolvimento tinha apenas por objetivo erradicar 
a pobreza, de modo que os projetos apenas envolviam aspectos de produto 
e venda e não como modelo de desenvolvimento. Atualmente, porém, afir-
ma a autora, tem-se levado em consideração o desenvolvimento rural, mas 
com preservação da identidade cultural e o uso sustentável dos recursos, ou-
torgando máximo respeito pelas culturas locais. As atividades turísticas, na 
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verdade estavam limitadas a duas regiões: a de Cuzco, onde estão o extraor-
dinário patrimônio cultural, incluindo o santuário de Machu Picchu e Puno, 
onde está localizado o Lago Titicaca. Recentemente estão sendo incluídas 
outras áreas, mas é necessário reduzir o modelo mercantilista, fortalecendo 
a identidade cultural de diferentes regiões peruanas.

Neste aspecto, inclui-se a liberdade de criação intelectual, artística, técni-
ca e científica como direito fundamental dos cidadãos peruanos, como de-
clarado no inciso 871 do art. 2º da Constituição do Peru. Considera-se aqui 
o patrimônio imaterial, já que cultura, também incorpora a noção de modo 
de vida, valores, princípios e sentimentos que regem e consolidam um agru-
pamento humano, e não apenas o visível, como as manifestações folclóricas, 
como atualmente tem ocorrido no Peru (VEGA, 2009, p. 30). Em geral, os 
conhecimentos coletivos indígenas são orais, relacionados com a biodiversi-
dade, como o uso de plantas, animais e seus derivados e que são repassados 
de geração a geração.

Quando a lei se refere a “acesso a cultura”, Vega (2009, p. 26) entende que 
se deva incluir ainda o direito de todos os cidadãos de desfrutar também das 
produções ocidentais como teatro, ópera e literatura. Conclui, assim, esse 
autor, que tanta é a desigualdade que existe em Peru, que as manifestações 
culturais ocorrem, em sua maioria, na Capital (Lima) e continuam tendo ca-
racterísticas elitistas, das quais, os indígenas são normalmente excluídos.

1.3. Artigo 4872 – Idiomas Oficiais

São considerados idiomas oficiais: o castelhano e as línguas maternas 
“quechua” e “aymara”73, embora, citem-se outras, conforme a lei decidir, diz 

71 Art. 2º, inc. 8.  A libertad de creación intelectual, artística, técnica y cientifica, asicomo a 
lapropiedad sobre dichascreaciones y a suproduto. El Estado propicia el acesso a la cultura y 
fomenta sudesarrollo y difusión.
72 Art. 48 – Idiomas oficiales. Son idiomas oficialeselcastellano y, enlas zonas donde 
predominen, tambiénlosonel quéchua, elaimara y lasdemáslenguas aborígenes segúnlaley.
73 A grafia dessa linguagem ora apresenta-se “aimara”, ora como “aymara”, dependendo do 
documento ou autores de artigos. 
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a Constituição. Apesar dessa norma, o castelhano continua sendo a única lín-
gua de prestígio, já que os idiomas indígenas são considerados “dialetos”, 
expressando, de maneira pejorativa, ser língua menos evoluída. Isso sem 
contar que muitas vezes quem fala o “quechua” é discriminado.

Era de se esperar que o reconhecimento oficial das línguas aborígenes ti-
vesse alcance nacional, porém, não é de uso obrigatório a todo o povo, mas 
somente nas regiões onde é predominante. De acordo com o censo de 200774, 
o castelhano é falado por 83,9% da população com mais de cinco anos; o 
quechua vem em segundo lugar, com 13,2% e o aymara com 1,8%. Assim, 
se a língua quechua é, depois do espanhol, a língua de maior extensão, não é 
difícil imaginar a situação das demais línguas, se se considerar que existem 
no País dezesseis famílias linguísticas e muitas vezes, nem mesmo é a língua 
predominante, com o que torna difícil a aplicação do texto constitucional. 
Isso sem contar que os idiomas são falados de forma limitada dentro do pró-
prio domicílio. E nesse sentido o quéchua é interpretado como impedimento 
ao progresso. Porém, as autoridades e a população em geral espera que essa 
etapa seja superada com o impulso da educação e melhores condições de 
vida (VEGA, 2009, p. 12).

Em países de multilinguismoiguais ao Peru, classificam-se as línguas em: 
territoriais, comunitárias e quase extintas. Consideram-se territoriais as lín-
guas faladas por alta proporção da população, como é o caso do quéchua e 
aymara; as comunitárias são faladas por uma proporção menor da popula-
ção, porém não correm o risco de extinção, já que são valorizadas pelos pró-
prios falantes dessas línguas. É o caso das comunidades amazônicas. As lín-
guas em extinção são os casos mais críticos, pois, são faladas por um número 
mínimo de pessoas, às vezes, por apenas quatro ou cinco pessoas, correndo 
sério risco. Será necessária uma política pública adequada, principalmente 
para essas últimas, mas sem deixar de lado os fatores sociais, econômicos e 
culturais (ALVAREZ, 2012, pp. 63-64). Mendez (2013, p. 12) afirma que exis-
tem diversos motivos para a extinção de uma língua: os movimentos migra-

74 Dados obtidos no Censo Geral de 2007, realizado pelo Instituto Nacional de Estadistica e 
Informatica. Disponível em www.inei.gob.pe Acesso em: 10ago2015.
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tórios cujos membros abandonam a língua de origem; hibridação da língua 
com o processo de aculturação; o temor da discriminação e o mito de que a 
monolinguismo une diferentes culturas.

1.4. Artigo 8975 – Comunidades campesinas e nativas

Frequentemente, utiliza-se o termo “campesino” como sinônimo de indí-
gena. Porém, há que se fazer um pequeno esclarecimento. Em geral “campe-
sino” corresponde a uma atividade, enquanto o indígena a uma ascendência 
étnica. Antropologicamente, o termo indígena, corresponde à população ori-
ginária de uma determinada terra e que, por sua língua, costumes e modo de 
vida era qualificado como “primitivo” ou selvagem. Ante essa visão pejorati-
va a maioria dos peruanos prefere evitar o termo.

De qualquer forma o termo utilizado na Constituição faz referência à iden-
tificação utilizada pelo Convenio 169, da OIT76 - Organização Internacional 
do Trabalho, como se verifica no artigo 1º:

1. El presente Convenio se aplica:

a) A lospueblostribalesen países independientes, cuyas con-

diciones sociales,culturales y econômicas lesdistingan de otros 

sectores de lacoletividad nacional, y que estén regidos total o 

parcialmente por sus propiascostumbres o tradiciones o por una 

legislación especial;

b) A lospueblosen países independientes, considerados indí-

genas por elhecho de descender de poblaciones que habitabane-

nel pais o en una región geográfica a la que perteneceel pais enla 

75 Art. 89 – Comunidades campesinas y nativas. Las comunidades campesinas y las nativas 
tienen existência legal y son personas jurídicas. Son autónomas em suorganización, em 
eltrabajo comunal y enel uso y la libre disposición de sus tierras, asi como enlo económico 
y administrativo, dentro del marco que laleyestablece. La propiedad de sustierras es 
imprescriptible, salvo enel caso de abandono previsto enel artículo anterior. El Estado 
respetalaidentidad cultural de las comunidades campesinas y nativas.
76 O texto do Conveio 169, da OIT, em espanhol, está disponível em www.ilo.org Acesso em: 
10ago2015.
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época de la conquista o lacolonización o delestablecimiento de 

lasactualesfronterasestatales y que, cualquiera que seasusitua-

ción jurídica, conserven todas sus propiasinstitucionessociales, 

econômicas, culturales y politicas, o parte de ellas.

2. La consciência de suidentidad indígena o tribal deberá consi-

derar-se un critério fundamental para determinar los grupos a 

los que se aplicanlasdisposicionesdel presente Convenio.

Identificam-se, pois, povos tribais, na letra “a” e povos indígenas na letra 
“b”. Na análise de Jumpa (2013, p. 198), povo tribal coincide com Comuni-
dade nativa da Amazônia; e povo indígena com a Comunidade Campesina, 
embora reconheça que essa diferença é relativa, já que tanto a comunidade 
nativa, quanto a campesina existem não só na Amazônia como também nas 
zonas rurais do Perú.  Ambas, na atualidade, diz esse autor, habitam zonas 
rurais, contudo diferem nas técnicas de agricultura: enquanto a comunidade 
campesina (indígena) rural realiza a atividade agrícola e pecuária, inclusive 
nos Andes Peruanos, sob forma de subsistência e intercâmbio, a comunidade 
amazônica pratica a agricultura aproveitando bosques e rios e todos os re-
cursos como madeira, frutos, a caça e a pesca disponíveis na natureza. Para 
esse autor, o elemento adicional dessa diferença é o que estabelece o inciso 
2, do artigo comentado: a consciência grupal. Assim, se uma comunidade se 
considera “tribal” ser-lhe á atribuída o caráter de povo tribal; e se uma co-
munidade se considera “indígena” o caráter será de povo indígena. Porém, 
mais que a distinção na denominação, o importante é que na sua identidade 
sejam somadas as referências aos costumes, tradições, traços sociais e cultu-
rais que os distingam do resto da sociedade.

Na visão de Cornejo (2004, p. 115) uma comunidade inclui o agrupamento 
humano e seu território ancestral, portanto, ao se referir às comunidades 
nativas é preciso levar em conta também os conteúdos históricos, sociais, 
econômicos, culturais, jurídicos e territoriais. Vega (2009, p. 4) complemen-
ta que é muito difícil identificar o povo indígena. Sucessivos fatos históricos, 
como o processo de colonização, a implantação da reforma agrária e outros 
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projetos de intenção progressista, fizeram desaparecer as identidades parti-
culares dos antigos povos indígenas.Muitos elementos originários já desapa-
receram, como algumas línguas que eram faladas; as atuais vestimentas, as 
músicas e até mesmo a espiritualidade têm incorporados elementos ociden-
tais. Na realidade, diz esse autor, é mais provável que na região amazônica 
as comunidades mantenham sua identidade, já que o contato com a zona ur-
bana foi mais recente, existindo até mesmo nativos invisíveis, que preferem 
uma vida oculta a identificar-se como indígena.

Quanto à questão da consciência, afirma Vega (2009, p. 6), somente pode 
ser identificada entre os indígenas amazônicos e dos aymara, bem como sua 
característica étnica. Nos últimos anos tem-se observado um aumento do nú-
mero da população de língua quechua com certa consciência de identidade 
indígena, ainda que, faça parte de grupos vinculados a alguma Organização 
Não Governamental ou à cooperação internacional como o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento. 

1.5. Artigo 14977 – Funções jurisdicionais campesinas

A proteção dos direitos fundamentais das comunidades campesinas e na-
tivas não se resume a de seus membros individualmente, mas transcende 
para alcançar também a comunidade como tal.

A personalidade jurídica é uma das formas específicas de reconhecimento 
das comunidades campesina e nativa. É um aspecto que equivale à existência 
da pessoa natural, que precisa de inscrição no registro de nascimento. Porém, 
é sabido que a pessoa natural, a despeito da ausência de documentos, possui 
personalidade jurídica, possibilitando identificação física. No caso da comu-
nidade em comento, a situação é bem mais complexa. A Constituição não 

77 Art. 149 – Ejercicio de lafunción jurisdicional por las comunidades campesinas e nativas. 
Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, com elapoyo de las Rondas 
Campesinas, puedemejercerlas funciones jurisdiccionales dentro de su âmbito territorial de 
conformidade com elderecho consuetudinário siempre que no violenlosderechosfundameales 
de la persona. La Ley estabelece las formas de coordinación de dichajurisdicción especial com 
losJuzgados de Paz y com lasdemas instancias del Poder Judicial.
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exige um ato fundacional nem restringe o direito de reconhecimento dessas 
comunidades, mas o agravamento do problema surge quando se encontra a 
existência delas de fato, mas, não legal. Jumpa (2013, p. 199) argumenta que 
no Peru existem povos conhecidos como “parcialidades”, isto é, comunidades 
não reconhecidas, mas que possuem todas as características de Comunida-
de78, e que aos poucos as diversas parcialidades foram se inscrevendo como 
Comunidades, as quais hoje são a maioria.

O reconhecimento das comunidades, como pessoa jurídica na Constitui-
ção, gerou entre os doutrinadores uma controvérsia: Jumpa (2013, p. 200) 
assinala que o reconhecimento específico supõe sua identificação em nor-
ma administrativa e sua inscrição no registro respectivo. Para que exista a 
personalidade jurídica, há que primeiro ter um reconhecimento oficial, já 
que o reconhecimento não pode estar sujeito aos interesses políticos ou eco-
nômicos das autoridades estatais, porém, afirma este autor, as autoridades 
devem facilitar esse reconhecimento, de modo que o procedimento não pode 
se constituir em obstáculo. Cornejo (2004, p. 116) entende que o reconhe-
cimento independe de sua inscrição no registro, já que a Constituição tem o 
propósito de facilitá-lo de sorte que a falta de registro não pode se constituir 
em impedimento. Ainda que exista norma infraconstitucional79 exigindo o 
requisito, entende esse autor que foi derrogada tacitamente pela Constitui-
ção: de um lado, por ser o texto Constitucional mais recente, e de outro, por-
que seu preceito prevalece sobre qualquer outra disposição de nível inferior.

O texto constitucional reconhece também às Comunidades a autonomia, 
com ampla liberdade em suas ações, porém limitado à subordinação estatal. 

78 Existem algumas diferenças entre parcialidade e comunidade: a primeira possui, dentre 
outras características, como autoridade máxima o “TenienteGobernador”, enquanto na 
segunda, é o “Presidente de laComunidad”. Em geral, na parcialidade seus componentes 
descendem de um único ancestral familiar, constituindo-se na verdade, em uma extensa 
comunidade familiar,mas a principal diferença está na forma de governo, já que nas 
Comunidades existe uma direção comunal que está ausentes nas parcialidades, “indicando 
estas formas como associações que precedem a formação de Comunidades” (JUMPA, 2013, 
p. 200).
79 O autor se refere ao artigo 135º do Código Civil do Peru que dispõe: “para la existência 
legal de las Comunidades se requiere, además,, de lainscripciónenel registro respectivo, 
sureconocimiento oficial”.
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No entendimento de Jumpa (2013, p. 200) a Constituição reconhece diversos 
níveis de autonomia: organizativa, administrativa, econômica, de trabalho 
comunal, de livre uso e de disposição das terras. A autonomia organizativa 
diz respeito à decisão sobre a estrutura social e política que os identifica, 
podendo optar pela forma familiar – estabelecendo relacionamentos com a 
família nuclear e extensa, com base nos laços de parentesco,não só no núcleo 
familiar, mas também parentes consanguíneos (tios, avós, primos) incluin-
do ainda parentes “rituais” (padrinho, afilhado, compadre); ou sob a forma 
comunal – observando o vínculo interfamiliar que integra o conjunto de fa-
mílias com normas e princípios reconhecidos pela Assembleia Comunal. A 
autonomia administrativa permite que as Comunidades estabeleçam nor-
mas de funcionamento político-administrativas, elegendo suas autoridades, 
limitando suas atuações e responsabilidades. Do ponto de vista econômico, 
as Comunidades têm autonomia para não só determinar suas próprias ativi-
dades, como também as formas de comercializar ou trocar seus produtos, já 
que o intercâmbio entre as diferentes Comunidades são comuns e bastante 
importantes para a própria sobrevivência dos grupos. Assim a Comunidade 
Amazônica que tem na caça e pesca sua atividade principal pode vender seus 
bens em locais próximos aos rios; já numa Comunidade Andina é comum 
compra e venda de cabeças de gado, em mercados e feiras. A autonomia do 
trabalho laboral é bastante particular. O que existe nessas Comunidades é 
o intercâmbio de força do trabalho e não de salário. Nesse particular, há re-
ciprocidade de obrigação de uma família para com a outra, que é paga em 
força de trabalho. Há também uma espécie de mutirão, chamada de Minka, 
na qual todos trabalham coletivamente por um bem da comunidade, como a 
construção de uma escola, por exemplo.

As Comunidades Andina e Amazônica normalmente possuem terras ou 
terrenos de uso próprio da família e de uso comunitário. Aqueles são corres-
pondentes à propriedade privada e que em alguns casos são limitados pelos 
aspectos ecológicos ou culturais de cada região; estes são terrenos comuns, 
utilizados por todos os membros da Comunidade. Assim, nas Comunidades 
Amazônicas, peixes, matas, animais, frutos, madeira, são bens comunais, 
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mas cada Comunidade possui autonomia para livre disposição de suas terras 
para o melhor aproveitamento. Vega (2009, p. 6) argumenta que essa auto-
nomia para livre disposição é bastante perigosa, pois, permite que as terras 
comunais possam ser comercializadas sem maiores restrições, correndo o 
risco, inclusive de apropriação por parte dos garimpeiros. Ramos & Ramos 
(2015, p. 63) afirmam que a Constituição de 1979, o artigo 163º estabelecia 
que as terras das Comunidades campesinas e nativas eram “inembargables 
y imprescriptibles” e a categoria inalienável ficava sujeita à deliberação da 
comunidade. Porém a nova redação dada pela Constituição de 1993 mante-
ve apenas a imprescritibilidade, deixando de ser inalienável e impenhorá-
vel. Até mesmo a imprescritibilidade foi relativizada, já que, quando houver 
abandono, as terras passarão ao domínio do Estado para adjudicação ou ven-
da, como dispõe o art. 88º da Constituição do Perú. 

A função jurisdicional das Comunidades Campesinas e Nativas será exerci-
da com o apoio das “Rondas Campesinas”, estabelece a Constituição. Rondas 
Campesinas esclarece Cerdán (2005, p. 65), não são consideradas comunida-
des, mas organizações de autodefesa que foram instituídas na zona andina 
onde havia muitas comunidades sem quaisquer autoridades para solução de 
conflitos. Essas organizações autônomas passaram a ser reconhecidas como 
organismos de defesa a serviço das comunidades ou coletividade em geral, 
com capacidade para cooperar, eliminar atos ilícitos, restabelecer a ordem 
interna, sujeitando-se às normas constitucionais e civis. Entende esse au-
tor, que embora essa organização tenha sido criada fora das Comunidades, 
é possível sua criação no interior delas para a defesa da própria Comunida-
de. Atualmente esses organismos são considerados auxiliares da Polícia e 
do Ministério do Interior. Esclarece Vega (2009, p. 6) que a função das Ron-
das Campesinas não é administrar a justiça, mas somente colaborar com sua 
aplicação, desenvolvendo funções de segurança, deixando, porém a tomada 
de decisão para as autoridades das Comunidades. Na análise desse autor, as 
Rondas Campesinas têm uma grande importância na atuação: seus integran-
tes são conscientes da validade das ações, além de acelerar a administração 
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da justiça, em comparação com a justiça Estadual, percebida como “lenta, 
custosa e corrupta”.

Outro órgão de igual importância determinado pela Constituição para 
a função jurisdicional das Comunidades são os chamados Juizados de Paz 
ou Justiça de Paz. Os Juizados de Paz, embora não se integrem formalmente 
ao Poder Judiciário do Peru, encontram-se na base do sistema judicial e se 
consideram órgão jurisdicional (CERDÁN, 2005, p. 62), Guerra Cerrón (s/d) 
esclarece que existem Justiça de Paz Letrada e Justiça de Paz (não letrada): 
a primeira categoria constitui a primeira instância formal do Poder Judiciá-
rio, ocupando o primeiro lugar de acesso à Justiça, nas quais os juízes são 
advogados; já a segunda embora seja conhecida como Justiça de Paz “não Le-
trada”, essa expressão pode ser dispensada, já que não é obrigatório que um 
Juiz de Paz seja advogado. Assim, afirma Vega (2009, p. 87), a Justiça de Paz 
implica a existência de magistrados que não são advogados, mas eleitos pela 
comunidade, de acordo com os méritos pessoais e a participação na vida 
grupal. São, na verdade, uma realidade única na América Latina, tendo sido 
inspiração para a implantação do modelo também na Venezuela e Colômbia. 
Segundo esse autor, existe atualmente no País, mais de 5.000 Juízes, a maio-
ria exercendo atividades nas zonas rurais. A Justiça de paz tem natureza es-
sencialmente conciliadora e como suas principais características podem ser 
citadas: o caráter não formal, sua constituição e funcionamento fora do Po-
der Judicial, aplicação de costumes para a resolução de conflitos, seu traba-
lho não sujeita à remuneração, atuação por membros da própria comunida-
de, sem necessidade de pessoa ser advogada ou não (CERDÁN, 2005, p. 65).
Os juízes não estão obrigados a fundamentar juridicamente suas decisões e 
geralmente é exercida pela pessoa mais antiga da comunidade, demonstran-
do consideração, experiência, reconhecimento e respeito. Constitui também 
elemento de aproximação entre a comunidade e o Estado, já que é pessoa 
convivente da própria comunidade. A Justiça de Paz é um sistema que possui 
alto grau de eficiência, pois oferece real e imediata possibilidade de solução 
dos conflitos, reduzindo, certamente a sobrecarga processual do Poder Ju-
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dicial oficial (GUERRA-CERRÓN, s/d), podendo ainda, em casos complexos, 
recorrer à colaboração dos órgãos oficiais da Justiça Estadual.

O artigo da Constituição, em análise, estabelece ainda que a função jurisdi-
cional seja exercida de conformidade com o Direito Consuetudinário. Direito 
Consuetudinário é um sistema de normas, valores, princípios, autoridade, 
instituições e procedimentos que permitem ao povo e às comunidades regu-
lar sua vida social.  Às Comunidades Nativas e Campesinas permite-se a apli-
cação do direito que surgiu dos costumes locais, de acordo com as práticas de 
conduta que se consideram exitosas na solução de conflitos. O Direito Con-
suetudinário tem competência para todos os casos das Comunidades. Consi-
derada uma jurisdição especial, circunscrita ao âmbito territorial das Comu-
nidades, realizando-se de forma diferenciada legitimada pela característica 
de cada Comunidade, aplica-se a todos os fatos, sejam ou não tipificados no 
Direito Positivado, no campo civil, penal ou trabalhista, de natureza grave ou 
leve, tudo no interesse da própria coletividade, contudo não pode transgredir 
preceitos dos Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos.

1.6. Artigo 19180 – Sistema de cotas nas eleiçõesdos Conselhos Regio-
nais (parte final)

As cotas eleitorais são consideradas discriminações positivas, medidas 
que têm por objetivo estabelecer igualdade material às minorias. Busca im-
pedir a exclusão de grupos historicamente relegadas da participação política: 
a de gênero, comunidades campesinas e nativas, e povos originários. Bravo 
(2010, p. 22)argumenta que a concorrência entre candidatos deve ser trata-
da menos como obrigação e mais como oportunidade. Apesar de a Constitui-
ção abrir essa oportunidade para o estabelecimento de cotas mínimas, estas 
se referem a lista de candidaturas, e que na realidade acabam por ocorrer 
uma sub-representação. As causas são principalmente devido às questões 

80 Art. 191 – Governos Regionais. (...) La ley estabelece porcentajes mínimos para haver 
accesiblelarepresentación de gênero, comunidades campesinas y nativas, y publos originários 
em losConsejosRegionales (...). Redação modificada pelo artigo único da Lei 30.305, de 10 de 
março de 2015.
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estruturais e culturais e menos com a questão numérica. Del Águila (2012, 
p. 31-32) compartilha da mesma opinião. As comunidades campesinas e na-
tivas, bem assim os povos originários, sempre foram grupos excluídos do 
processo eleitoral para ocupar postos eletivos governamentais. A fixação de 
contas obrigando a destinar, pelo menos 15% (quinze por cento) dos candi-
datos a esses grupos, contudo, apesar de efetivamente aplicada, não logrou 
êxito na realidade. A autora cita diversos problemas: uma delas é que as leis 
não são claras o suficiente, o que permite que os partidos políticos incluam 
pessoas não pertencentes aos grupos minoritários, apenas para cumprir o 
requisito legal. Além disso, há dificuldade na identificação efetiva, ante a dis-
criminação sofrida pela pessoa que se autoidentifica como “indígena”. Outro 
fator é que a fixação de cotas não abrange a totalidade das esferas políticas 
governamentais, mas apenas algumas, e sempre de menor nível. Outro pro-
blema é que a obrigação se atém às litas de candidatos, mas não dos eleitos, 
tornando a representatividade dessas categorias sempre menor em relação 
aos outros.

Para que o sistema de cotas eleitorais seja efetivo, há necessidade de uma 
reformulação nas normas, assegurando a capacitaçãodos grupos minoritá-
rios e vencer a insuficiência de conhecimento da problemática da população 
indígena por parte dos integrantes do sistema eleitoral. Mais do que conse-
guir maior presença numérica nos postos públicos o ideal é a real partici-
pação como verdadeira política democrática a fim de superar obstáculos e 
reconhecer os direitos dos grupos comumente alijados.

CONCLUSÕES

a) A Constituição Política do Perú, de 1993, reconhecendo a sociedade mul-
ticultural e multiétnico garante direitos às Comunidades Campesina e Na-
tiva e aos povos originários, provendo-os com as ferramentas legais, cujo 
objeto será de proteger sua existência. Dá-se assim o respeito à diversi-
dade e ao pluralismo cultural, permitindo o diálogo intercultural, dentro 
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do marco dos direitos fundamentais, dos princípios constitucionais e dos 
direitos humanos.

b) Normas peruanas sobre minorias étnicas e linguisticas baseiam-se predo-
minantemente nas Comunidades Campesinas e Nativas, que são as únicas 
entidades, com existência legal e personalidade jurídica, reconhecidas; 
porém já existem doutrinas e estudos mencionando também os povos in-
dígenas e povos originários.

c) A oficialidade do sistema bilingualna educação ainda é um processo bas-
tante lento, não produzindo os efeitos esperados, necessitando de políti-
cas públicas para enfrentar a problemática.

d) A proteção dos conhecimentos coletivos, constituídos de sabedoria cul-
tural das Comunidades Campesinas e Nativas necessita de novos orde-
namentos que não só, promovam melhor proteção e preservação, mas 
também permitam divulgar tais conhecimentos.

e) As Comunidades Campesinas e Nativas são reconhecidas como organiza-
ções com personalidade jurídica, atribuindo-lhes autonomia organizati-
va, administrativa, econômica, no trabalho comunal e à livre disposição 
de suas terras. Têm direito à criação e direção de suas próprias institui-
ções tradicionais.

f) A Constituição Política do Peru reconhece a função jurisdicional das Co-
munidades Campesinas e Nativas garantindo a aplicação do Direito Con-
suetudinário, respeitando e protegendo o trabalho comunal, cujo exer-
cício será efetuado dentro do respeito aos direitos fundamentais, aos 
princípios constitucionais e Direitos Humanos.

g) Os direitos das minorias étnicas e linguísticas no Peru, apesar de expres-
samente consignados na Constituição Política, ainda passam a largo da 
realidade. O Estado está empenhado em reduzir a distância entre a teoria 
e a prática, mas o caminho é árduo e cansativo, porém necessário.
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Capítulo 6 - OS DIREITOS DAS MINORIAS NA CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI – DIREITOS 
POLÍTICOS DO CIDADÃO E DIREITO À VIDA, À SAÚDE E 
DEMAIS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE81

DERECHOS DE LAS MINORÍAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DE URUGUAY - DERECHOS POLÍTICOS DEL CIU-
DADANO Y DERECHO A LA VIDA, SALUD Y OTROS DERECHOS 
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Regina Vera Villas Bôas
Ivan Martins Motta

(“O tempo é só uma ideia no Universo dos pen-
samentos. Ele não passa. Passam os que o idea-
lizam”) 82

(“El tiempo es solo una idea en el universo de los 
pensamientos. Él no pasa. Pasan aquellos que los 
idealizan”)

INTRODUÇÃO: OS DIREITOS FUNDAMENTAIS COM ASSENTO CONSTITU-
CIONAL E OS DIREITOS DAS MINORIAS

Os direitos fundamentais podem ser apreciados no conjunto de princípios 
que abrangem o princípio da soberania popular, considerados ambos – di-
reitos fundamentais e princípio da soberania popular - como fontes de legi-

81 De início, faz-se um agradecimento especial à Professora Doutora Nanci Corrales, Ministra 
de Tribunal de Apelaciones de Trabajo, Poder Judicial del Uruguay, que concedeu aos autores 
precioso material para o desenvolvimento da presente pesquisa.
82 Ivan Martins Motta e Regina Vera Villas Bôas.
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timidade do Estado nacional constitucional, vinculados internamente pela 
Democracia e pelo Estado Socioambiental de Direito e construindo o Estado 
Socioambiental Democrático de Direito, o qual identifica as funções consti-
tucionais essenciais vigorantes nos regimes políticos do constitucionalismo, 
na esteira dos ensinamentos de Queiroz (QUEIROZ, 2013, pp. 61-62).

Direitos fundamentais são valores políticos e jurídicos, originários da dig-
nidade da condição da pessoa humana, porque penetram valores da sua es-
sência, valorando, simultaneamente, o meio ambiente ecologicamente equi-
librado, como bem de “uso” e interesse comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida de todas as gerações, presente e futuras. Eles surgem da 
positivação dos direitos humanos, contemplados pelos ordenamentos jurí-
dicos, a partir das dimensões dos direitos humanos, que apontam marcos 
relevantes da sua história, além de discussões contemporâneas, inclusive as 
que envolvem o repúdio ao seu caráter universal ou, dos estudos atinentes 
aos modelos do constitucionalismo, marcados por momentos de pleno indi-
vidualismo ou pleno estadualismo. 

Compreender o vocábulo “minorias” requer do hermeneuta do Direito 
cuidadosa interpretação. A história de cada uma das “minorias” contém lutas 
e reivindicações de pessoas e/ou grupos de pessoas, que se unem na busca 
da proteção, tutela, garantia e salvaguarda de interesses e bens jurídicos que 
lhes são caros, e de situações que reclamam o manto do direito como prote-
ção, porque necessário ou porque de interesse. Compõem esses grupos de 
minorias, entre outros, as pessoas com deficiências, os idosos, os índios, as 
mulheres, as crianças e os adolescentes, podendo cada um deles – pessoal-
mente ou por meio de representantes, tutores, mentores - reivindicar seus 
direitos e garantias, lembrando-se da proteção da fauna da flora e do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

Falar de “minorias” é lembrar-se dos “diferentes”, assim considerados em 
face das “maiorias”, que se referem aos grupos dominantes, relativamente 
aos traços e características da religião, da língua, dos costumes, da etnia, da 
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nacionalidade, da cor da pele e do sexo, entre outros. Negar oportunidades, 
direitos e garantias aos que pertencem aos grupos minoritários pode deter-
minar atitude ou prática discriminatória e/ou preconceituosa.

Hodiernamente, ronda as sociedades do ocidente e do oriente uma crise 
de valores, que abala a proteção dos bens da vida, como educação, saúde, 
trabalho, previdência, lazer, meio-ambiente e  própria vida. A pós-moderni-
dade encerra seu período na história deixando, de um lado, destemperanças, 
desarmonias e tragédias ambientais extremas; e trazendo, de outro lado, fe-
nomenal avanço tecnológico, notadamente nas áreas relacionadas às trans-
missões de informações/telecomunicações. A humanidade enfrenta crises 
de natureza ética, moral, econômica, social e ambiental, entre outras, desen-
volvendo desajustados comportamentos e desequilibrados ecossistemas, 
que apontam relacionamentos humanos debilitados e promovem degrada-
ções ambientais irreversíveis, fatos que repercutem diretamente na vida e na 
qualidade de vida de todos, humanos ou não. As grandes questões humanas 
avançam da esfera social para a ambiental, exigindo que todos compreen-
dam e pratiquem a sustentabilidade, que deve acontecer em todos os níveis 
e esferas de conhecimento.

A cegueira ética, que atinge o homem contemporâneo, muitas vezes, lhe 
dificulta reconhecer direitos iguais a seus semelhantes, pertencentes às va-
riadas minorias. Necessária mudança de postura que lhe permita participar 
e contemplar de maneira sustentável as realidades da vida, corroborando a 
concretização de políticas públicas que combatam violências, notadamente 
as relacionadas às práticas discriminatórias e preconceituosas em desfavor 
das minorias e, simultaneamente, práticas que levam à destruição do meio 
ambiente. Práticas sustentáveis importam a integração e aproximação das 
coletividades, dos povos, das nações, em torno do seu bem mais valorado - a 
vida. E a qualidade da vida não se subordina aos status ou estamentos, nem 
às diferenças de raça, cor ou gênero. A dignidade é direito de todos que per-
tençam às maiorias e/ou minorias, sejam eles, humanos ou não.  
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As Constituições dos Estados Socioambientais Democráticos de Direito 
salvaguardam sistêmica e harmoniosamente os direitos do homem e a prote-
ção do meio ambiente, que são conquistados, paulatinamente, a partir de vá-
rias lutas, que na contemporaneidade têm início com a conquista de direitos 
que protegem a liberdade do homem, acumulando num segundo momento, 
os direitos que protegem a igualdade entre os homens e, após, são acumula-
dos os direitos que protegem a dimensão solidária e fraternal dos homens. 

A dimensão da fraternidade é abordada pelo Ministro Carlos Ayres Brito 
que, ao conclamar o Constitucionalismo Fraternal, assim se refere às dimen-
sões dos direitos humanos.

(...) o Constitucionalismo fraternal alcança a dimensão da luta 

pela afirmação do valor do Desenvolvimento, do Meio Ambien-

te ecologicamente equilibrado, da Democracia e até de certos 

aspectos do urbanismo como direitos fundamentais. Tudo na 

perspectiva de se fazer da interação humana uma verdadeira 

comunidade; isto é, uma comunhão de vida, pela consciência de 

que, estando todos em um mesmo barco, não têm como esca-

par da mesma sorte ou destino histórico (BRITTO apud SILVA, 

2008, p.31).

O Constitucionalismo Fraternal incorpora a dimensão da fraternidade às 
franquias liberais e sociais de cada povo soberano, valorando o desenvolvi-
mento, o meio ambiente, a democracia e aspectos do urbanismo no rol dos 
direitos fundamentais. Invoca o fraterno alcançando a dimensão das ações 
estatais afirmativas, que dizem respeito às ações assecuratórias que ofere-
cem ocasião de oportunidades aos segmentos sociais menos favorecidos, 
como os deficientes, as mulheres, os índios, os negros e as crianças e adoles-
centes, entre outras minorias, e transpassa meras proibições relacionadas a 
preconceitos.
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1. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

As garantias e os direitos humanos conquistados pelas lutas sociais não 
se perdem nos tempos. Diferentemente, referidas garantias e direitos acu-
mulam-se em dimensões, transmudando-se em direitos fundamentais ao se-
rem constitucionalizados nos sistemas jurídicos. A presente pesquisa enfoca 
principalmente os direitos fundamentais relacionados às “minorias”, obser-
vados os ordenamentos jurídicos nacional e uruguaio, razão pela qual enten-
de imperiosa a apreciação e a localização dos Direitos Fundamentais, dispos-
tos no Título II da Constituição da República Federativa do Brasil, como “Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais”, que abarcam dezessete artigos e cinco 
Capítulos relativos aos direitos e deveres individuais e coletivos (Cap. I, art. 
5º); aos direitos sociais (Cap. II, arts. 6º ao 11); à nacionalidade (Cap. III, arts. 
12 e 13); aos direitos políticos (Cap. IV, arts. 14 a 16); aos partidos políticos 
(Cap. V, art. 17).

À compreensão dos direitos fundamentais, a doutrina contemporânea 
traz à baila dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, 
elencados em Títulos, conforme exposição a seguir:

a) O Título I trata “Dos Princípios Fundamentais” nos artigos 1º ao 4º, con-
tendo o art. 1º, cinco incisos (I ao V); o art. 2º; art. 3º (incisos I ao IV, dis-
pondo no inciso IV sobre a promoção do bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-
ção); o art. 4º (incisos I ao X, dispondo no inciso II sobre o princípio da 
prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais). 

b) O Título II, Capítulo I trata “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coleti-
vos”. O artigo 5º, caput, trata da igualdade perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros que resi-
dem no país, entre outros, a inviolabilidade do direito à vida; destacam-se: 
o inciso L que assegura às presidiárias gestantes o direito de permanecer 
com seus filhos durante a amamentação; o inciso LXXIV que diz respeito à 
assistência jurídica integral e gratuita aos que provarem insuficiência de 
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recursos; o inciso LXXVI que trata da gratuidade do registro civil de nas-
cimento (alínea “a”) e da certidão de óbito (alínea “b”) reconhecidamente 
pobres; o parágrafo 1º, art. 5º que dispõe sobre a aplicação imediata das 
normas que definem os direitos e garantias fundamentais e o parágrafo 
2º, do mesmo artigo, que dispõe sobre a inclusão de outros direitos e ga-
rantias não expressos na Constituição e que decorrem do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a Re-
pública Federativa do Brasil seja signatária.

No Capítulo II “Dos Direitos Sociais” o art. 6º cuida dos direitos sociais 
à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à se-
gurança, à previdência social, à proteção da maternidade e da infância, e à 
assistência aos desamparados; art. 7º, inciso XII estipula ser direito do traba-
lhador de baixa renda o direito a um salário-família pago em razão de seus 
dependentes; inciso XVIII trata da licença à gestante; o inciso XIX se refere 
à licença paternidade; inciso XXV cuida da assistência gratuita aos filhos e 
dependentes desde o nascimento até 05 (cinco) anos de idade em creches e 
pré-escolas83; inciso XXXIII trata da proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre para menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

No Capítulo III “Da Nacionalidade” O art. 12 estabelece que são brasilei-
ros além dos natos, também, os naturalizados, entre os quais se incluem os 
estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa 
do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, des-
de que requeiram a nacionalidade brasileira84.

No Capítulo IV “Dos Direitos Políticos” o art. 14, parágrafo 1º, inciso II 
trata da facultatividade do alistamento eleitoral e do voto para: a) analfa-
betos; b) maiores de setenta anos; c) maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos; o parágrafo 2º cuida da proibição do alistamento eleitoral dos 

83 EC n.53/2006.
84 Redação determinada pela EC de Revisão n.3/1994.
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estrangeiros; o parágrafo 3º estabelece as condições de elegibilidade: ter a 
nacionalidade brasileira, estar no pleno exercício dos direitos políticos, o 
alistamento eleitoral, estar domiciliado na circunscrição eleitoral; e ter fi-
liação partidária; parágrafo 4º estabelece a inelegibilidade para os que não 
constam de listas e para os analfabetos.

c) No Título VII, referindo-se à “Ordem Econômica e Financeira”, têm-se os 
princípios gerais da atividade econômica (Cap. I, arts. 170 a 181); da po-
lítica urbana (Cap. II, arts. 182 e 183); da política agrícola e fundiária e da 
reforma agrária (Cap.III, arts. 184 a 191); do sistema financeiro nacional 
(Cap. IV, art. 192); 

d) No Título VIII a “Ordem Social” se refere: às disposições gerais: no Ca-
pítulo I (art. 193); à seguridade social, no Capítulo II (arts. 194 a 204), 
dispondo na Seção II (arts. 196 a 200) sobre a saúde como direito de to-
dos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que objetivem a redução do risco de doença e o acesso universal iguali-
tário às ações e serviços que promovam, protejam e recuperem a saúde 
(art. 196); dispõe ser de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
atribuído ao Poder Pública dispor sobre sua regulamentação, fiscaliza-
ção, controle e execução, esta última podendo ser realizada, também, por 
terceiros, incluindo-se as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado85 
(art. 197); o art. 198 dispõe que as ações de serviço público de saúde in-
tegram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema 
único de saúde organizada de acordo com diretrizes, entre as quais: a des-
centralização que abrange cada esfera de governo; atendimento integral 
que prioriza as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assis-
tenciais; participação da comunidade; o parágrafo 1º dispõe que o serviço 
único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade 
social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem 
prejuízo de outras fontes financiadoras86; o art. 199 determina que a as-

85 Lei n 8.080/1990 que cuida das condições para promoção, proteção e recuperação da saúde.
86 Referido parágrafo 1º corresponde ao primitivo parágrafo único renumerado pela EC n. 
29/2000.
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sistência à saúde é livre para a iniciativa privada; o art. 200 determina que 
compete ao sistema único de saúde, além de outras atribuições: controlar 
e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse à saúde, 
e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológi-
cos, hemoderivados e outros insumos. 

Na Seção III (Da Previdência Social – art. 201 a 202) o art. 201dispõe que 
a previdência social será organizada sobre a forma de regime geral, com ca-
ráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que mante-
nham o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo entre outros: cobertura 
de doença, invalidez, morte e idade avançada; proteção à maternidade, espe-
cialmente à gestante; salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes 
dos segurados de baixa renda; pensão por morte dos segurados ao cônjuge 
ou companheiro e dependentes. 

Na Seção IV (Da Assistência Social – art. 203 e 204) o art. 203 prescreve 
que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente-
mente da contribuição à seguridade social, tendo por objetivos, entre outros: 
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; am-
paro à criança e adolescente carentes; habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitá-
ria; garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover à pró-
pria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

O Capítulo III se refere à educação, à cultura e ao desporto (arts. 205 a 
217). O art. 205 dispõe ser direito de todos e dever do Estado e da família 
a educação, devendo a sociedade colaborar com a sua promoção e incen-
tivo, objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O art. 206 prescreve os 
princípios a serem observados no ensino, entre outros: igualdade de condi-
ções ao acesso e permanência na escola e gratuidade do ensino público nos 
estabelecimentos oficiais. O art. 208 prescreve ser dever do Estado com a 
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educação efetivar, entre outras, as garantias de: educação básica obrigatória 
e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, assegurada, inclusive a 
sua oferta gratuita para todos os que não tiverem acesso a ela, na idade pró-
pria87; atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino88; educação infantil, em creche 
e pré-escola às crianças até cinco anos de idade89; atendimento ao educando 
em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplemen-
tares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. O parágrafo 1º, do art. 208 dispõe que o acesso ao ensino obrigatório 
e gratuito é direito público e subjetivo. O art. 213 prescreve que os recur-
sos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei, desde 
que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes finan-
ceiros em educação. O art. 214 dispõe ser decenal o estabelecimento do pla-
no nacional de educação, o qual deve objetivar a articulação do sistema na-
cional de educação, definindo diretrizes, objetivos, metas e estratégias que 
conduzam a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento 
escolar, entre outros. O art. 217 se refere ao desporto dispondo ser dever do 
Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de 
cada um, observando-se a destinação de recursos públicos para a promoção 
prioritária do desporto educacional e, em caso, específico, para o desporto 
de alto rendimento. 

O Capítulo IV trata da ciência e tecnologia (arts. 218 e 219); o Capítulo V 
se refere à comunicação social (arts; 220 a 224) e o Capítulo VI (art. 225) 
dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo imposto 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

87 Redação da EC n. 59/2009.
88 Lei n. 10.845/2004.
89 Redação determinada pela EC n. 53/2006.
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O Capítulo VII (arts. 226 a 230) trata da família, da criança, do adolescen-
te, do jovem e do idoso90. O art. 227 dispõe ser dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, prioritariamente, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionali-
zação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência fami-
liar e comunitária. O parágrafo 1º, art. 227 impõe ao Estado a promoção de 
programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do 
jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, median-
te políticas específicas e obedecendo aos preceitos de aplicação de percen-
tual de recursos públicos à saúde na assistência materno-infantil; criação 
de programas de prevenção e atendimento especializados para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial ou metal, bem como de integração 
social do adolescente e do jovem portador de deficiência, e a facilitação do 
acesso aos bens de serviços coletivos, eliminando-se obstáculos arquitetô-
nicos e todas as formas de discriminação. O parágrafo 3º, do art. 227 dispõe 
sobre o direito à proteção especial que abrange a idade mínima de quatorze 
anos para a admissão ao trabalho; garantia de acesso ao trabalhador adoles-
cente e jovem à escola; estímulo do Poder Público por meio de assistência 
jurídica, incentivos fiscais e subsídios ao acolhimento sob a forma de guarda, 
de criança ou adolescente órfão ou abandonado91·; programa de prevenção e 
atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente 
de entorpecente e drogas afins92. O parágrafo 4º estabelece punição severa 
da lei ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente 
(arts. 217-A e 218-B do Código Penal e Lei 8.069/1990 - ECA). Ainda, o pa-
rágrafo 5º dispõe sobre a assistência do Poder Público na adoção de estran-
geiros, estabelecendo os casos e condições de sua efetivação por parte de 
estrangeiros. O parágrafo 8º prescreve que a lei estabelecerá o estatuto da 
juventude destinado a regular os direitos dos jovens e o plano nacional de 

90 Rubrica do Capítulo VII teve redação determinada pela EC n. 65/2010; Lei n. 8.069/1990; 
Lei n. 10.741/2003
91 Artigos 33 a 35 da Lei n. 8.069/1990 (ECA).
92 Com redação determinada pelo EC n. 2010; Lei n. 11.343/2006 (Lei Antidrogas).
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juventude, de duração decenal, para a execução de políticas públicas93. O art. 
228 dispõe sobre a inimputabilidade dos menores de 18 anos, que ficarão 
sujeitos à legislação em vigor (Lei 8.069/1990 – ECA). O art. 229 dispõe que 
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os menores e os filhos maiores 
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermida-
de.94 O art. 230 refere-se ao dever de a família, a sociedade e o Estado am-
pararem as pessoas idosas, assegurando-lhe a participação na comunidade, 
defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. 95

O Capítulo VIII (arts. 231 e 232) se refere aos índios, reconhecendo-lhes 
no art. 231 sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradi-
ções, além dos seus direitos originários sobre as terras ocupadas, tradicio-
nalmente, sendo da competência da União realizar a demarcação das terras, 
além de proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O parágrafo 2º, art.231 
dispõe que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios serão destina-
das à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos, nelas existentes. O parágrafo 4º revela que as 
terras tratadas neste artigo são inalienáveis e indisponíveis e os direitos so-
bre elas imprescritíveis. O parágrafo 5º revela ser vedada a remoção dos gru-
pos indígenas de suas terras salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em 
caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a sua população, ou no 
interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, ga-
rantido, em qualquer hipótese o retorno imediato, assim que cessado o risco.

Por derradeiro, nas “Disposições Gerais” (arts. 233 a 250), o art. 246 veda 
a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constitui-
ção, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 
01.01.1995 até a promulgação da Emenda 32/2001.

Observa-se dos dispositivos elencados, que os direitos fundamentais sal-
vaguardados na Constituição da República Federativa do Brasil abrangem os 

93 Acrescentado pela EC n 65/2010.
94 Lei n. 8069/1990, art. 22.
95 Leis n. 8.842/1994 (Conselho Nacional do idoso) e 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
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direitos e garantias individuais – primeira dimensão dos direitos humanos-; 
o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado – terceira 
dimensão -; e os direitos sociais, entre os quais, o direito à saúde que deve 
ser estendido a todos, priorizando-se as minorias, notadamente, os idosos, 
os deficientes e as crianças e adolescentes, devido à vulnerabilidade a que 
estão expostos.

2. OS DIREITOS, OS PRINCÍPIOS E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA 
“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URU-
GUAY” E O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

A “Constitución Política de la República Oriental del Uruguay” (CPROU), de 
1967, atualizada até a reforma de 31 de outubro de 2004, cuida dos “Dere-
chos, Deberes y garantias”, na seção II, nos “artículos” 7º ao 72. A Constituição 
uruguaia passou por três reformas 26/11/89, 26/11/1996 e 31/10/2004.

Traz a contextualização da ordem constitucional uruguaia, noções sobre 
os princípios jurídicos, os direitos e as obrigações do Estado, interpretadas 
conforme doutrina contida no importante Guia na área da saúde: “Guía los 
derechos de niños, niñas y adolescentes em el área de salud” de iniciativa dos 
“Derechos de infancia, adolescencia y salud en Uruguay”, integrada por: Mi-
nisterio de Salud Pública (MSP), Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay 
(INAU); Universidad de la República (UDELAR), Sociedad Uruguaya de Pedia-
tria (SUP), material esse, publicado no Uruguai, em novembro de 2012, com 
apoio da UNICEF. 

Entende-se a ordem jurídica como um conjunto de normas jurídicas hie-
rárquica e funcionalmente articuladas, aplicáveis em determinado território, 
e que têm por finalidade a efetivação de valores expressos nas normas que 
definem os objetivos últimos do direito (UNICEF/URUGUAY, 2012, p.27) 

Considera-se, em seguida, que a Constituição Política da República Orien-
tal do Uruguai dispõe que o “objetivo último perseguido pelo Estado é o de 
garantir a todos os seus habitantes o pleno desenvolvimento da personalidade, 
mediante a proteção dos seus direitos à vida, à saúde, à liberdade, à educação, 
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à seguridade social, no marco de um Estado Democrático de Direito”. Essa dis-
posição constitucional encontra correspondência no art. 1º, e no caput do 
art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por força do texto do artigo 72, da Carta Constitucional de 1967, ora vi-
gente, a “Constituição da República e os tratados internacionais de direitos 
humanos ocupam o primeiro escalão hierárquico”, e consideradas as refor-
mas constitucionais até 2004, entende-se vigente o comando constitucional 
que estabelece que “a enumeração de direitos, deveres e garantias feitas pela 
Constituição não excluem os outros que são inerentes à personalidade ou que 
derivam da forma republicana de governo”. 

Nessa esteira, a Constituição da República Federativa do Brasil, no pará-
grafo 2º, do art. 5º dispõe que referidos direitos e garantias, constitucional-
mente expressos, “não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federati-
va do Brasil seja parte”. Também, o parágrafo 3º estabelece que os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados com quórum 
reforçado serão equivalentes às emendas constitucionais (EC-45/2004).

Observa-se que os constituintes de 1967 (Uruguai) e de 1988 (Brasil) pre-
tendem reforçar a proteção desses direitos e garantias (e, também os deve-
res, para o Uruguai), dispondo que outros – direitos e garantias -, eventual-
mente não considerados nos róis constitucionais, devem ser considerados 
neles inclusos.

O texto constitucional uruguaio permite a consideração de que os trata-
dos internacionais de direitos humanos, que reconhecem direitos e garan-
tias inerentes à forma republicana de governo e à proteção da dignidade hu-
mana, devem integrar - com status constitucional - o ordenamento jurídico 
da República Oriental do Uruguai, razão pela qual os pactos firmados nesse 
sentido e ratificados pelo governo uruguaio devem ser respeitados e concre-
tizados, como é o caso, entre outros, do Pacto Internacional de Direitos Civis 
e Políticos, Convención sobre los Derechos del Niño para Equipes de Salud del 
Cono Sur (CDN) e a Convenção Ibero-Americana de Direitos dos Jovens, rati-
ficada pelo Uruguai, pela Lei n. 18.270/2008.



212 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

Na sequência, o ordenamento jurídico uruguaio prevê as normas jurídicas 
de segundo escalão formado pelas leis da República, entre as quais se en-
contra a Lei n.19.172, decretada pela Assembleia Geral, regulamentada pelo 
Decreto n. 120/14, que reuniu o Senado e a Câmara de Representantes da 
República Oriental do Uruguai decidindo sobre o “controle e regulação do Es-
tado da importação, produção, aquisição, armazenamento, comercialização e 
distribuição da marihuana e seus derivados”.  No seu artigo 1º, trata dos fins 
a que lei se destina, dispondo ser de “interesse público as ações tendentes a 
proteger e promover a melhoria da saúde pública da população, mediante uma 
política orientada a minimizar os riscos e a reduzir os danos do uso da “can-
nabis”, que promova a devida informação, educação e prevenção, sobre as con-
sequências e efeitos prejudiciais vinculados ao consumo assim como ao trata-
mento, reabilitação e reinserção social dos usuários problemáticos de drogas”.

Traz ainda outras normas de segundo escalão: a Lei n.18.335, regulamen-
tadas pelo Decreto n. 274/10 do Ministério da Saúde Pública, conhecida 
como a Lei de Pacientes e Usuários dos Serviços de Saúde; a Lei n. 17.514/02, 
sobre a violência doméstica; e a Lei n. 17.823/04, conhecida como Código 
de la Niñez y la Adolescencia (CNA). Ocupando hierarquia similar no sistema 
jurídico constitucional, o ordenamento jurídico brasileiro traz ao cenário, 
entre muitas, a Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Além das normas jurídicas uruguaias, de primeiro e de segundo escalões, 
situam-se no terceiro escalão os Decretos do Poder Executivo, como é o caso 
do Decreto n. 274/10 do Ministério da Saúde Pública que regula a Lei de Pa-
cientes e Usuários dos Serviços de Saúde (Lei n. 18.335). 

Ocupando um último lugar nessa hierarquia de normas jurídicas uru-
guaias estão as resoluções administrativas, que provêm dos órgãos públicos, 
os regulamentos, as ordenanças e quaisquer outros atos administrativos dos 
quais derivam as pautas normativas de atuação destes. 

Nesse passo, lembra-se que todas as disposições que integram a ordem 
jurídica devem guardar, necessariamente, entre si, a harmonia sistêmica, de 
maneira que as normas hierarquicamente inferiores devem estar em con-
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formidade com as normas superiores. A Constituição Política da República 
Oriental do Uruguai, norma de hierarquia superior estabelece as orientações 
gerais e os objetivos finais a serem atingidos pela nação.    

Quanto aos princípios jurídicos, são eles entendidos como critérios valo-
rativos gerais situados no âmbito do “dever ser”. São expressos de distintas 
maneiras no conjunto das disposições jurídicas vigentes, sendo considerados 
inspiradores e fundamentadores da ordem jurídica, além de estabelecerem 
os fins por esta almejados. Os princípios jurídicos podem ser compreendidos 
como fundamentos das regras que são prescritas com o intuito de torná-los 
efetivos, numa determinada ordem social.  

Lembra-se que nos diversos ordenamentos jurídicos, dentre os quais o 
brasileiro e o uruguaio, os princípios jurídicos exercem especialmente três 
importantes funções: a) a interpretativa, pela qual se busca entender o senti-
do e o alcance da norma, em concordância com o princípio que a fundamenta 
e a inspira; b) a integradora, pela qual se colmata o vazio regulatório apre-
sentado por um caso concreto que busca solução jurídica à situação fática; c) 
a informadora, pela qual os princípios jurídicos assinalam quais são os fins e 
os efeitos a serem alcançados pela ordem jurídica, funcionando, assim, como 
instrumento inspirador e guia dos trabalhos legislativos, em sentido amplo.

Sobressaem, dentre outros relevantes princípios jurídicos nos ordena-
mentos constitucionais brasileiro e uruguaio: a) o do respeito à dignidade 
da pessoa humana que significa considerar cada pessoa como um fim em 
si mesmo, de maneira a possibilitar o desenvolvimento pleno de sua per-
sonalidade; b) o da igualdade, segundo o qual todos, sem nenhuma distin-
ção, desfrutam dos mesmos direitos e garantias e gozam da mesma proteção 
constitucional; c) o da liberdade da pessoa que lhe faculta o direito inaliená-
vel de decidir sozinha a respeito do assunto que lhe interessa e que realiza a 
organização de sua vida, conforme as suas preferências, necessidades; d) o 
do interesse superior da criança que observa a necessidade de o adulto con-
siderar os seus direitos (da criança e do adolescente) em todas as suas ações 
e decisões, sempre lhes protegendo; e) reconhecer a qualidade de sujeitos de 
direito da criança e do adolescente, ou seja, reconhecer que cada um deles é 
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capaz de exercer os seus direitos, conforme sua idade (princípio este presen-
te na interpretação dos artigos 20, 21 e 32 da Convenção Ibero-americana 
dos Direitos dos Jovens, que reconhece ao jovem com mais de quinze anos de 
idade, o direito de formar uma família, participar da vida política e social do 
país, entre outros; o Código da Infância e Adolescência (CNA) uruguaio que 
reconhece aos maiores de treze anos a capacidade para infringir a lei penal e 
ser objeto de sanção punitiva, razão pela qual o Código Penal, em seu artigo 
272, inciso I, reconhece capacidade de consentimento nas relações sexuais, 
às pessoas maiores de doze anos); f) o da participação conforme o qual todas 
as crianças e adolescentes têm direito de ser ouvidos, devendo ser levadas 
em conta as suas opiniões.

Finalizando sobre os princípios jurídicos, conclama-se a Constituição da 
República Federativa do Brasil que estabelece, no seu artigo 1º, ser ela for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constituindo-se em Estado Democrático de Direito, e revela em cinco inci-
sos os fundamentos da República. A matéria é tratada sob a epígrafe “Dos 
Princípios Fundamentais”, referindo-se aos valores mais caros da sociedade 
brasileira, os quais orientam todas as regras e normas do ordenamento ju-
rídico. Assim, as regras e normas do ordenamento jurídico – que garantem 
as aspirações da sociedade - devem fundar-se nos valores que sustentam a 
ordem constitucional.  

Diferentemente dos princípios, o vocábulo “direito” o revela como uma 
proposição do “dever ser”, estabelecida e interpretada de maneira menos 
abstrata do que os princípios, sendo consequentemente expressão mais 
concreta do que a dos “princípios jurídicos”. Assim, pois, o direito à vida, no 
sentido integral compreende o direito de a pessoa desfrutar de condições 
favoráveis à sua vida sadia, que lhe possibilite o pleno desenvolvimento da 
personalidade, e não somente a garantia de sua sobrevivência. 

Também, o direito à igualdade revela que todos, sem distinção e/ou exce-
ção devem desfrutar da mesma proteção dos direitos. Também, o direito à 
saúde compreende o direito que todos possuem de desfrutarem do conjunto 
de condições físicas, mentais e psicológicas, que lhes garanta o pleno desen-
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volvimento de suas personalidades. O direito à saúde está atrelado ao direito 
de as pessoas acessarem os serviços de saúde e, efetivamente, receberem 
atenção e atendimento de qualidade.

E, o direito à liberdade é considerado como uma manifestação concreta 
do princípio da liberdade. Entre outros, o direito de liberdade é o direito ina-
lienável que a pessoa tem de decidir, por si mesma, sobre todos os assuntos 
de seu interesse, organizar a sua vida conforme suas preferências e desejos 
e ser artífice de seu próprio destino pessoal. No âmbito da saúde, o direito à 
liberdade possui múltiplas manifestações, como a da necessidade de o pro-
fissional da saúde obter o consentimento informado do paciente, tendo este 
o direito de ver mantido, no âmbito privado, determinados aspectos de sua 
vida, os quais devem chegar ao conhecimento somente das pessoas selecio-
nadas pelo paciente.

Mas, se de um lado são reconhecidos garantias e direitos às pessoas, de ou-
tro lado, contrapõem-se deveres a serem cumpridos por elas, em face ao Es-
tado (fazer algo, não fazer algo), todos relacionados às obrigações positivas e 
negativas, garantidoras da proteção, do respeito e da promoção dos direitos 
humanos, em face deste (Estado), o qual assume três obrigações fundamen-
tais: a) a obrigação de proteção dos direitos humanos o que implica proteção 
e garantia do Estado a todas as pessoas que têm seus direitos e garantias 
violados pelo Estado, pelos seus agentes ou por particulares que atuam em 
nome do Estado como agentes informais; b) obrigação de respeitar direitos e 
garantias das pessoas, referentes à abstenção ou atividade negativa do Esta-
do (obrigação de não fazer); c) obrigação de promover os direitos humanos, 
através da qual o Estado se compromete a, por meio de educação formal e 
informal, dotar pessoas das ferramentas necessárias ao pleno exercício de 
seus direitos (obrigação positiva).

Interpretando-se mais amplamente, a proteção implica obrigação do Esta-
do de assegurar a todos o acesso aos bens e serviços necessários ao seu ade-
quado desenvolvimento, promovendo-lhe a garantia do exercício dos seus 
demais direitos (econômicos, sociais e culturais). 
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3. O CONSTITUCIONALISMO URUGUAIO: A DITADURA MILITAR E A 
RECONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA 

Durante o Constitucionalismo da República do Uruguai, além de inúme-
ras leis esparsas, foram promulgadas as Constituições de 1830, 1934, 1942, 
1952 e a de 1967. Essa última, ainda vigente, passa pelas reformas de 1989, 
1996 e 2004, trazendo no seu bojo disposições que permitiram ao Uruguai, 
ultrapassar anos de autoritarismo, em que liberdades, garantias e direitos 
foram violados e desrespeitados. Das inúmeras vertentes de estudos sobre 
o movimento do Constitucionalismo uruguaio, a presente investigação sele-
ciona a que se refere à sua história sócio-política que compreende desde o 
momento anterior à proclamação da Constituição de 1967 até a instauração 
da ditadura militar, ou seja, de 1966 a 1985, passando pela recuperação de-
mocrática ocorrida entre 1985 e 1990, seguida da evolução na conquista dos 
direitos de 1990 a 2005, período em que o reconhecimento dos direitos e 
garantias fundamentais teve grande expressão.

A importância à presente pesquisa de se trazer à baila períodos da história 
política, social e institucional da República do Uruguai consiste em revelar-
-se que durante o longo período da “ditadura”, por que passou a nação uru-
guaia, esta não prosperou. Os direitos individuais, coletivos e sociais não se 
expandiram, tampouco as minorias conquistaram novas garantias e direitos. 
Todos, igualmente – minorias e maiorias – tiveram suas garantias e direi-
tos esvaziados, em razão do autoritarismo, repleto de medidas de exceção, 
de técnicas repressivas e de violências políticas, as quais foram praticadas, 
notadamente até o “golpe de Estado”. A ratificação do Código de la Niñez y la 
Adolescencia (CNA), pelo Estado uruguaio, em 1990, inicia avanços jurídicos 
que repercutem em vários âmbitos da sociedade uruguaia, inclusive no da 
saúde (direito fundamental social) com aprovação, em 2004, da Convención 
sobre los Derechos del Niño para Equipes de Salud del Cono Sur (CDN), ense-
jando os primeiros progressos neste âmbito.
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3.1. Período imediatamente anterior à proclamação da Constituição de 
1967 até a instauração da Ditadura Militar (1966-1985):  a perda 
da liberdade do cidadão

Essa matéria é abordada, notadamente, a partir das lições de três doutri-
nadores: a) Daoiz Gerardo Uriarte, obra denominada de “Curso de Derechos 
Humanos y sus garantias”, publicada pela Editorial: Fundación de Cultura 
Universitaria, no Uruguay (t. I, pp. 134-152, 2014); b) Enrique Serra Padrós 
e Ananda Simões Fernandes, obra denominada de “A gestação do golpe no 
Uruguai: governo Bordaberry e o papel dos militares (1972-1973), publicada 
pela Revista de Estudos Ibero-Americanos da PUCRS (v. 38, n.01, pp.27-44, 
jan./jun.2012); c) Benjamin Nahum, obras denominadas “El fin del Uruguay 
liberal”, publicada pela Montevideo: Banda Oriental, 1994; e Manual de His-
tória del Uruguay 1903-1990, Montevideo: Banda oriental, 1995.

A elaboração da Constituição tem início no governo do Presidente Oscar 
D. Gestido que, perseguido e atormentado por grupos financeiros, sindicais 
e políticos, chega, em outubro de 1967, a colocar em prática novas medidas 
de segurança, provocando a renúncia de vários de seus ministros, o que leva 
o governo a implementar políticas sociais e econômicas mais duras e con-
servadoras. Tais medidas, no entanto, geram enorme descontentamento da 
população, provocando greves e paralisações em diversos setores da eco-
nomia. A moeda desvaloriza-se e a inflação aumenta, passando o seu índice 
anual a três dígitos. Em meio a grande crise falece o Presidente Gestido, em 
dezembro de 1967, assumindo o comando da República Uruguaia, seu vice, 
Jorge Pacheco Areco, que adota medidas ainda mais rigorosas, aumentando 
o descontentamento da população (URIARTE, 2014, pp. 134-135).

Ensinam Enrique Serra Padrós e Ananda Simões Fernandes (2012, p. 28) 
que com o Presidente Pacheco Areco tem início crescente autoritarismo, ple-
no de medidas de exceção, técnicas repressivas e violência política, pratica-
das até o golpe de Estado de 1973, razão pela qual a doutrina afirma que o 
período despótico presidencial uruguaio começa com Pacheco Areco e con-
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tinua no governo do presidente golpista Juan Maria Bordaberry, recebendo 
denominações como o período do “golpe de Estado mais longo”, do “governo 
semi-ditatorial”, do “golpe em câmara lenta”, ou da “ditadura constitucional” 
(JELLINEK e LEDESMA, in PADRÓS e FERNANDES, 2012, p. 28)96. 

 Pacheco Areco ao chegar à presidência, desde logo, dissolve partidos 
políticos e organizações da esquerda, entre os quais o Partido Socialista, a 
Federación Anarquista Uruguaya, o Movimiento Revolucionario Oriental, o 
Movimiento de Acción Popular Uruguaya e o Movimiento de Izquierda Revo-
lucionario, fecha os periódicos “Época” e “El Sol”, considerados subversivos. 
Areco vale-se de poder discricionário diante dos setores populares, estudan-
tes e trabalhadores e da contenção de ações políticas do governo e, seguindo 
diretrizes do Fundo Monetário Internacional, para conter a inflação no país, 
entre outras medidas, restringe direitos dos trabalhadores, cujo nível eleva-
do de consciência de classe faz com que se oponham à perda de direitos já 
conquistados. O uso generalizado e intensivo de medidas de exceção (Medi-
das Prontas de Seguridad), restringindo liberdades individuais, intensifican-
do a criminalização das manifestações pacíficas em face do regime, autori-
zando medidas de exceção e de tortura relacionadas à censura e à repressão 
aos movimentos estudantis e sindicais, além da formação de esquadrões da 
morte, marcam a administração de Pacheco Arenco (período do “Pachecato”) 
pela notória violência praticada contra os direitos humanos. Governo consi-
derado como o de ensaio da implantação da ditadura da segurança nacional, 
lembrando-se que quando a política do Terrorismo de Estado no Uruguai é 
implantada, o regime de exceção já acumulava experiência interna suficiente 
à prática repressiva, tendo, inclusive a cooperação dos Estados Unidos e da 
ditadura brasileira (PADRÓS e FERNANDES, 2012, p. 29). 

As organizações de lutas armadas como a do Movimento de Libertação 
Nacional (MLN), conhecido como Tupamaros – vocábulo que evoca o líder 
peruano que conduziu a revolta contra os espanhóis, no século XVIII, “Tupac 

96 Foi consultada a página 90, da obra de 1980, Montevidéo,“Uruguay: del consenso 
democrático a la militarización estatal. Estocolmo: institute of Latin American Studies” de 
Sérgio Jellinek e Luis Ledesma.
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Amaru” - confirmam a utilização de medidas autoritárias pelo governo e o 
“golpe de Estado” justifica-se pela atuação dessas forças, ou seja, o autorita-
rismo ocorre como resposta às mobilizações sociais, oriundas da recessão 
econômica que o país atravessava, desde o final da década de 50. O Estado 
justifica os seus atos de violência como de combate às manifestações popu-
lares. Em face dessas manifestações populares, agem, impunemente, à sua 
sombra, grupos violentos de extrema-direita (BRUCHEL in PADRÓS e FER-
NANDES, 2012, p. 29)97. 

Afirma-se que o surgimento e a consolidação dos Tupamaros resultam do 
autoritarismo estatal, e o “golpe de Estado”, da prática atuante das guerri-
lhas. A formação da frente ampla político-eleitoral, a eleição de importante 
base parlamentar e a forte participação dos movimentos sociais preocupa-
vam os setores conservadores e as Forças Armadas do Uruguai, valendo lem-
brar que, diferentemente das ditaduras do Cone Sul, o próprio presidente, 
eleito democraticamente, acaba convocando os militares para participar de 
seu governo (PADRÓS e FERNANDES, 2012, pp.29-30). 

Diante do difícil quadro político enfrentado pelo país, tornara-se pouco 
provável a reeleição de Pacheco Areco, razão pela qual Juan María Borda-
berry é indicado como alternativa oficial para disputar as eleições, as quais, 
não obstante vitoriosas, acontecem de maneira apertada, levantando-se na 
ocasião acusações de fraude. Bordaberry, já Presidente da República, segue 
e se verticaliza na espiral autoritária do governo anterior, tendo como pri-
meiro desafio a construção de uma base mínima de sustentação parlamen-
tar, porque contava somente com 07 senadores (do total de 30) e com 28 
deputados (do total de 99), desafio que foi enfrentado com sucesso, já que 
ao atrair setores do líder colorado Jorge Batlle, bem como da minoria blanca 
conservadora, conseguiu aumentar a sua base para 16 senadores (do total 
de 30) e para 50 deputados (do total de 99), vitória essa obtida, também, 
com a manutenção da aliança constituída na gestão anterior, com troca de 

97 Foram consultadas as páginas 67 a 83, do Volume 4, de 2008,  Banda Larga,  Montevideo, “Los 
inicios: rastreando los Orígenes de la violência política em el Uruguay de los 60. Cuadernos de 
la historia reciente: Uruguay (1968-1985)” de Gabriel Bruchel.
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cargos e negociações que incluíam pontos programáticos nos programas de 
governo. Assim, virtualmente equilibrados o poder político do governo e o 
da oposição, o governo esquiva-se do Parlamento, agindo estrategicamente 
ao esvaziar as suas sessões, e a oposição age, acuando os ministros do Presi-
dente Bordaberry (NAHUM, 1995, p. 281). 

O MLN (Tupamaros) é muito criticado pelos setores da maioria blanca, os 
quais distanciados dos grupos radicais da Frente Ampla, adotam postura dis-
tinta da coalizão de esquerda - que mantém posição ambígua, relativamente 
à organização guerrilheira -, e a paridade inicial das forças do Parlamento 
impõe o retorno do regime democrático, lembrando-se que as “Medidas 
Prontas de Seguridad” são afastadas, o movimento sindical é reativado e a 
totalidade dos cargos do gabinete é retomada pela elite política, defrontan-
do-se com o perfil tecnocrata anterior (VARELA in PADRÓS e FERNANDES, 
2012, p. 30)98. 

Retorna-se, então, a espiral de violência de esquerda e de direita, enquan-
to se reforça a impotência do Parlamento para frear os avanços do autorita-
rismo e o desmoronamento da normas de convivência democrática. O gover-
no Bordaberry, repetindo o de Pacheco Areco, prioriza a luta antisubversiva, 
enquanto o confronto com o MLN intensifica-se, e após a trégua eleitoral de 
1971, as ações armadas são retomadas pela organização guerrilheira, o que 
serve de pretexto ao recrudescimento repressivo. Nesse tempo, a guerrilha 
conclui que a intensificação do confronto com o governo é medida imperiosa 
à conquista dos setores populares, distantes do MLN, contatando-se que a 
prática da tortura pelas forças repressivas e as disputas travadas entre os 
Poderes da República eram rotineiras, respondendo o governo com a lógica 
da “ordem versus subversão”, além de identificar como seu “inimigo interno”, 
todos aqueles que o criticam (PADRÓS e FERNANDES, 2012, pp.30-31).

Fato relevante ocorre em fevereiro de 1972: o MLN sequestra Nelson Bar-
desio - fotógrafo e funcionário policial – que integra o “esquadrão da morte”, 

98 Foi consultada a página 126, da obra de 1988, Montevidéo: Nuevo Mundo de Gonzalo Varela 
“De la República Liberal al Estado Militar. Crisis política en Uruguay (1968-1973)”.
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dele obtendo informações da organização e nomes dos condenados à morte 
pelo “Tribunal Del Pueblo”. Em abril, após a fuga de quinze prisioneiros de 
“Punta Carretas”, o MLN desencadeia a ofensiva do dia 14 de abril, orientada 
para intensificar o confronto, desejando auferir apoio popular. Naquela ma-
nhã, os Tupamaros executam o vice-secretário do interior, Armando Acosta 
y Lara e outros três integrantes das forças repressivas - acusados de serem 
vinculados ao esquadrão. E a resposta repressiva vem no mesmo dia, com ata-
ques aos esconderijos da guerrilha, executando-se oito Tupamaros. Mas, as 
ações das Forças Armadas e dos grupos paramilitares não se restringiam ao 
MLN, atingindo também outros setores da esquerda, residências de advoga-
dos, figuras públicas da Frente Ampla, a Igreja Metodista (local em que o co-
mando Tupamaros disparara contra Costa y Lara) e a residência do editor de 
Marcha, Carlos Quijano (MARTINEZ in PADRÓS e FERNANDES, 2012, p. 32)99. 

Lembra-se que o MLN foi pego de surpresa pela eficiente resposta das For-
ças Armadas, porque não sabia que, desde o final do ano anterior, elas esta-
vam sendo preparadas por ações de infiltração e inteligência, para assumi-
rem a luta contra as guerrilhas, e que aguardavam o melhor momento para o 
ataque. A Assembleia Geral aprova, em 15 de abril, a suspensão das garantias 
individuais (artigos 253 e 31 da Constituição Uruguaia), declarando o Estado 
de Guerra Interno (por 30 dias), legitimando a repressão contra a oposição à 
administração. O Parlamento legaliza as ações policiais sem ordem judicial, 
interrogatório sem prazo, intervenção da Justiça Militar nos delitos políticos, 
suspensão de habeas corpus, criação de novos delitos, aumento das penas 
e reclusão dos detidos em qualquer parte do país (MARTÍNEZ in PADRÓS e 
FERNANDES, pp. 30-31)100. 

No dia 17 de abril, ocorre um ataque a uma das sedes do Partido Comu-
nista Uruguaio, causando a morte de oito militantes do Partido - considera-
dos subversivos pelas Forças Armadas - e a morte de um oficial do Exército, 
atingido pelo “fogo amigo”, ficando responsáveis por sua morte os militantes 

99 Foi consultada a página 29, obra de 2002, Montevidéo:Caballo Perdido “Los fusilados de 
abril. Quién mató a los comunistas de la 20?” de Virginia Martínez.
100 Idem, Virginia Martínez, p. 21.
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comunistas executados. Em 18 de abril, o MLN responde pela morte de cinco 
soldados que faziam a guarda do Comandante-em-Chefe, porém, violentos 
contra-ataques derrotam, em poucos meses o MLN. Já, em julho os partidos 
tradicionais garantem a aprovação da Lei de Seguridad del Estado, que am-
plia prerrogativas das medidas repressivas, permitindo, no artigo 60º, que 
delitos cometidos contra o Estado passassem à jurisdição do Código Penal 
Militar (atentados, sabotagem, revelação de segredos, serviços políticos, 
militares e de inteligência, sabotagem, entre outros). Em outubro, ocorre o 
primeiro ato de insubordinação das Forças Armadas quando um juiz militar 
determina a libertação de quatro médicos, e os oficias responsáveis pela de-
tenção não cumprem a ordem, gerando impasses que levam à renúncia do 
ministro da Defesa e passagem à reserva do Comandante-em-Chefe do Exér-
cito, corroborando o processo de insubordinação das Forças Armadas em 
face dos poderes constituídos. O saldo do período entre março e setembro 
de 1972 assim é informado: os militares prendem 1441 pessoas, acusadas de 
subversão, e requerem a prisão de outras 284; matam38 pessoas e ferem19; 
sofrem 18 mortes e 25 feridos; e anunciam a derrota do MLN; o governo 
ganha legitimidade para convencer ou neutralizar setores importantes da 
sociedade - que não questionam os excessos na luta contra a subversão -, a 
partir da violência da guerrilha; é cada vez mais difícil, até mesmo para os 
partidos políticos, negar aos militares suas leis de exceção (PADRÓS e  FER-
NANDES, 2012, pp. 32-34). 

Diz-se, sobre a ascensão militar ao poder, que o profissionalismo e o abs-
tencionismo marcam as Forças Armadas Militares uruguaias até os anos 
1960, época em que são mais intensos os cursos de formação para oficiais, 
ditados pelo Pentágono, encarados como marcos da estratégia continental 
para os exércitos latino-americanos, promotores de nova concepção das fun-
ções militares. A necessidade de se maximizar a estrutura de inteligência 
para a descoberta do “inimigo interno” aproxima as tarefas militares dos 
policiais, preparando a centralização de comando nas Fuerzas Conjuntas, re-
gendo-se as Forças Armadas pela Lei Orgânica Militar de 1941, substituída 
pela Ley Orgânica Militar de 1974. Nos anos 1970, a evolução do protagonis-
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mo militar relaciona-se ao crescimento dos efetivos, vinculado ao emprego 
crescente da violência para enfrentar as tensões sociais do país. A repressão 
consolida a fusão dos “grupos duros” com os governos Pacheco Areco e Bor-
daberry; a vitória militar contra o MLN significa a perda de influência dos 
militares “constitucionalistas”, em cada uma das armas, resolvendo-se a crise 
no interior das Forças Armadas em favor dos setores alinhados à doutrina da 
Segurança Nacional (PADRÓS e FERNANDES, 2012, pp. 34-35); o resultado 
da limpeza interna aponta um coletivo mais coeso, homogêneo, autônomo, 
unido pela função coercitiva; na contrapartida, o fortalecimento dos milita-
res vence o MLN e enfraquece o sistema político, cuja estrutura é inoperante, 
desarticulada e débil (NAHUM, 1995, p. 284). Isso significa reconhecer que 
as organizações armadas constituem a “desordem” a ser enfrentada pelas 
Forças Armadas, quando convocadas pelo Presidente. Mas, a própria doutri-
na de Segurança Nacional orienta para a flexibilização da figura do “interno” 
de maneira a garantir a necessária permanência do novo protagonismo dos 
militares (PADRÓS e FERNANDES, 2012, p.35).

Tenta-se ampliar os alvos subversivos para convencer a opinião pública, já 
que conforme objetivos originários da derrota da “sedição” (leia-se organi-
zações armadas) ocorre a perda da legitimidade do protagonismo militar no 
plano político. Independente disso, após o golpe de Estado promovido por 
Bordaberry e seus associados militares, a fronteira da identificação entre 
“subversivo ou sedicioso” se dilui e se confunde.  A relação dos militares com 
o Presidente Bordaberry torna-se questão muito delicada. As forças armadas 
insistem na ampliação da sua autonomia, ultrapassando os limites constitu-
cionais, e diante da hesitação de Bordaberry em enquadrá-las, no Parlamen-
to, os legisladores insatisfeitos pela permissividade do Poder Executivo alvo-
roçam a hipótese de substituição do Presidente. Nessa conjuntura, uma nova 
sublevação do exército ocorre em fevereiro de 1973, produzindo a queda do 
general Francese, ministro da Defesa e homem de confiança de Bordaberry, 
de quem recebera a ordem de frear os militares. O Exército e a Força aérea 
insurgem-se contra essa medida, enquanto a Marinha assume uma posição 
legalista, ao lado de Bordaberry (PADRÓS e FERNANDES, 2012, pp.38-39). 
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Bordaberry conclama a cidadania a defender suas instituições. No mês 
de março, o Poder Executivo encaminha à Assembleia Geral um projeto de 
“Consolidação da Paz” (ley do Estado peligroso), aprofundando o desenho re-
pressivo, e promove a cassação do senador Enrique Erro, da “Frente-Amplis-
ta”, acusado de envolvimento com o MLN, fato esse que precipita os eventos 
políticos; corrobora a pressão do governo sobre o parlamento e a Câmara de 
Representantes, já dividida; rejeita a solicitação do governo (49 a 48 votos), 
concretizando o assalto final sobre a democracia e considera provocação a 
atitude do Parlamento. Assim é que, em 27 de junho de 1973, unidades mi-
litares, que ocupam posição estratégica em Montevidéu, assumem o contro-
le dos meios de comunicação, ocupando o Palácio Legislativo; o Presidente 
Bordaberry comunica à população a dissolução do Parlamento e a instalação 
de um Conselho de Estado; a Convenção Nacional de Trabalhadores (CNT) 
reage, conclamando greve geral, ocupando locais de trabalho, prédios da 
Universidade e liceos; o governo decreta a dissolução da CNT, ordenando a 
detenção de seus dirigentes, acusados de subversão, exigindo a escalada das 
detenções – incluída a de Líber Seregnia, presidente da Frente Ampla -, a 
utilização de estádio coberto, “O Cilindro Municipal”, que se transforma em 
centro de reclusão (PADRÓS e FERNANDES, 2012, p.39). 

 O “golpe de Estado”, seguido de greve geral, é enfrentado pelos trabalha-
dores, durante duas semanas, ficando evidente a disparidade de forças em 
favor dos setores golpistas, apesar das mobilizações e da resistência popular, 
denunciando, após, a ilegalidade da CNT e a proibição das greves, impondo-
-se nova legislação sindical, que põe fim à retomada da ação pelo movimento 
sindical, fato que, conforme explica Benjamin Nahum (1995, p. 3), inviabi-
liza a resistência democrática e diminui a pressão relativa ao novo regime. 
Mas, Bordaberry, que ocupava o cargo de Presidente do Uruguay, promove o 
“golpe de Estado”, o que leva à crença de que o Presidente Bordaberry, eleito 
democraticamente, foi derrubado pelo ditador Bordaberry, mantido, rigoro-
samente, pelas Forças Armadas, enquanto eram fechadas as instituições de-
mocráticas e acotoveladas as liberdades e o Estado de direito. O “golpe de 
Estado” inicia a ditadura - que persiste até 1985 -, mantendo no processo 
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a presença decisiva das Forças Armadas, além do comportamento do MLN, 
cuja ofensiva de abril de 1972 encontra as pretensões do governo de aumen-
tar a repressão (enfrentamento das guerrilhas urbanas), apesar da derrota 
(militarmente), antes do golpe (PADRÓS e FERNANDES, 2012, pp.39-40).

Nahum (1995, p. 283) leciona que, exceto a corrente “Pachequista”, os par-
tidos políticos não participam, não avalizam e não conseguem evitar o “golpe 
de Estado”, lembrando que blancos e colorados concedem funções e reconhe-
cem prerrogativas aos militares que, apesar de serem temporárias, acabam 
sendo confirmadas como permanentes.

Por derradeiro, na lição de Padrós e Fernandes (PADRÓS e FERNANDES, 
2012, pp. 41-42), a insubordinação militar de fevereiro de 1973 e a postura 
dividida da esquerda e dos setores democráticos mostram aos setores gol-
pistas das Forças Armadas, as dificuldades dos políticos de orientarem as 
defesas da Constituição, da democracia e do próprio Presidente da Repú-
blica, evidenciando a continuidade do autoritarismo presente nos governos 
“constitucionais” de Pacheco e Bordaberry (1968), consideradas as diferen-
ças entre os regimes ditatoriais, eis que instaurados em décadas distintas. 
Extrai-se, ainda, das consultas governamentais e dos depoimentos dos pro-
tagonistas conexões importantes entre os períodos anteriores e o do “golpe 
de estado”, como: a) pela noção de processo histórico, constata-se a deterio-
ração das relações políticas, marcada por fatos políticos como a execução 
de Dan Mitrione, pelos Tupamaros, as eleições de 14 de abril de 1971, a in-
subordinação militar, lembrando-se da necessária apreciação conjunta das 
crises estrutural e conjuntural internacional; b) apesar de a configuração da 
ditadura civil-militar caracterizar-se a partir de junho de 1973, já havia uma 
potencial ameaça desde 1968; c) a essência da ditadura da Segurança Nacio-
nal uruguaia - constituída da ordenação e do estabelecimento de objetivos 
e critérios de atuação das Forças Armadas - está no “Terrorismo de Estado”, 
lembrando-se que todas essas violências instalam-se motivadas pelas defi-
ciências do poder civil, notadamente do governo Bordaberry.

Observa-se, ainda, que a maioria decide pelo voto quem ela quer ter gover-
nando sua nação, porém, a má governança, rompendo o processo democrá-
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tico, pode contrariar a ordem natural dos acontecimentos, criando situação 
propícia ao advento de situações de exceção, como ocorreu nesse período 
da nação uruguaia, em que as minorias vulneráveis enfrentaram manifestas 
violências em face dos seus direitos e garantias já conquistados.

3.2. Período da Recuperação Democrática (1985-1990)

Da formação do novo governo uruguaio, após o “golpe de Estado” concre-
tizado em 1973, participam personalidades políticas do antigo e do novo go-
verno, propiciando a acolhida de normas oriundas de Pactos Internacionais 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e de Direitos Civis e Políticos, 
ratificados pelo Uruguai, antes do “golpe de Estado”, corroborando a pressão 
internacional contra a ditadura estabelecida, em face das violações aos di-
reitos humanos, que reivindicam a responsabilidade do Estado pelos abusos 
cometidos (URIARTE, 2014, pp. 134-152).

Após o período do regime de exceção são reconhecidos direitos e garantias 
individuais, objetivando-se o retorno à normalidade democrática, imprimin-
do-se aos Poderes da República as tarefas de: 1) suprimirem os mecanismos 
criados pela Ditadura que deixaram marcas violadoras dos direitos e garan-
tias individuais; b) promoverem a elaboração e aprovação de leis restaura-
doras desses direitos e garantias; c) propiciarem discussões e reflexões so-
bre o reconhecimento das organizações não governamentais que pretendiam 
empreender no país, em razão da experiência acumulada nas lutas destas 
organizações em face do governo de fato, a exemplo da Anistia Internacional.

Para ilustrar-se a importância dos avanços da democracia, ocorridos após 
o período ditatorial, destacam-se no rol das principais leis (URIARTE, 2014, 
pp. 139-140), dirigidas à proteção dos direitos humanos, aquelas promulga-
das durante o primeiro governo pós-ditatorial: a) Lei de Anistia n. 15.737/85 
que aprova, além da anistia, a Convenção Americana sobre Direitos Huma-
nos, derrogando a Lei de Segurança do Estado. Ela excepciona os autores e 
coautores dos crimes dolosos de homicídio, tentados ou consumados, de-
terminando a liquidação da nova pena, na proporção de três dias de pena 
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para cada dia de privação de liberdade, efetivamente cumprida. São excluí-
dos da anistia os delitos praticados por funcionários policiais ou militares, 
equiparados ou assemelhados quando são autores, coautores ou cúmplices 
de tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes, ou de casos relacionados 
à detenção de pessoas que desaparecem e daqueles que tenham escondido 
referidas condutas; b) Lei n. 15.738/85 que valida, com o nome de decretos 
leis, as chamadas leis emanadas do Conselho de Estado, durante a ditadura, 
excepcionando a validação de algumas dessas leis e a declaração de nulidade 
absoluta de outras delas; c) Lei n.15.798/85 que aprova a Convenção contra 
a tortura e outros maus tratos e penas cruéis, desumanas, entre outras con-
dutas indesejadas; d) Lei n. 15.859/86 que amplia os casos de prevenção 
sem prisão, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pela prisão 
preventiva, não seguida de condenação à pena privativa de liberdade, por 
tempo menor ou igual à da prisão preventiva sofrida; e) Código Geral de Pro-
cesso, Lei n. 15.982/86 que dispõe sobre normas de proteção dos interesses 
difusos; e) Lei n. 15.977 que cria o Instituto Nacional do Menor (INAME), su-
cessor do Conselho da Criança; f) Lei n.16.095 que dispõe sobre a proteção 
às pessoas com incapacidades.

Apesar das numerosas leis de proteção dos direitos humanos, supramen-
cionadas, algumas delas, notadamente a Lei n. 15.848/86, “Lei de Impunida-
de”, promulgada no governo de Julio María Sanguinetti, significou retrocesso 
aos direitos fundamentais, já que objetivava conceder anistia aos militares 
pelas violações praticadas aos direitos humanos. Inicialmente a Corte Supre-
ma uruguaia não a considerou inconstitucional, o que somente viria ocorrer 
anos após, quando declarou a Lei 15.848/86, violadora do Pacto de São José 
de Costa Rica.

São essas algumas das principais disposições normativas aprovadas no 
período da recuperação democrática, que ocorre antes de ser instaurado, 
em definitivo, o primeiro governo constitucional, cujo presidente é Dr. Luís 
A. Lacalle, eleito com todas as garantias - sem excluir nenhuma delas -, e que 
assume o seu comando presidencial em 1º de março de 1990.
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3.3. Período entre março de 1990 e fevereiro de 2005: atenuação da 
evolução dos direitos e garantias civis e sociais

A evolução dos direitos sociais e o reconhecimento dos novos direitos e 
garantias do homem continuam a acontecer no início da década de 90, em-
bora de maneira atenuada. É nítida a piora da situação econômica do Uru-
guai, afetada pelas sucessivas crises internacionais - o “efeito tequila”, a crise 
brasileira no governo do Presidente Fernando Collor de Mello, e a crise na 
Argentina -, exigindo-se do governo uruguaio a prática de constantes cor-
tes dos gastos públicos. Porém, não obstante essa piora no cenário, ocorrem 
avanços relacionados ao reconhecimento dos direitos de terceira dimensão, 
até então, inexistentes no direito uruguaio. Em 1990, no governo de Lacalle, 
surge o “Ministério da Habitação, o Ordenamento Territorial e Meio Ambien-
te”, e se reconhece pela primeira vez a proteção do meio ambiente - marco 
jurídico institucional, munido de poder sancionatório -, fato que impulsiona 
a aprovação de outras leis de prevenção e proteção ambiental. Tanto que na 
reforma constitucional de 1996, inclui-se no seu texto, dispositivo específico 
(art. 47) sobre o meio ambiente, que consagra a sua proteção e as responsa-
bilidades do Estado e dos particulares (URIARTE, pp. 141-142).  

Já, o governo de Jorge Batlle, visando a impedir investigações judiciais, 
fundadas na Lei 15.848/86, por meio da Comissão para a Paz, busca escla-
recer os desaparecimentos de pessoas, inclusive de crianças, aprovando a 
primeira lei de reparação das pessoas privadas de liberdade por motivos 
políticos. No mesmo período são aprovadas convenções internacionais rele-
vantes, como a Convenção para a Eliminação da Pena de Morte e a Conven-
ção contra o Desaparecimento Forçado de pessoas, destacando-se, ainda, a 
ratificação do Estatuto de Roma da Corte Penal Internacional, subscrito pelo 
Uruguai em 1998 e ratificado em 2004, durante o governo de Jorge Batlle. 
Não obstante, os avanços destes quinze anos, eles ocorrem de maneira lenta 
e provocando veementes exigências dos sindicatos, bem como de diversos 
movimentos sociais. Uma das maiores crises econômicas vividas pelo Uru-
guai acontece em 2002, alcançando índices de pobreza extremos, colocando 
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à prova o sistema democrático, o qual evidencia solidez, inclusive não ne-
cessitando recorrer às “medidas prontas de segurança”. Segue, daí período 
importante de mudanças de políticas de governo, que culminam nas eleições 
de 2004, que elege Tabaré Vásquez como Presidente da República, deslocan-
do-se o governo, dos partidos tradicionais (URIARTE, 2014, pp. 141-142). 

Apesar da conquista dos direitos humanos se dar de maneira mais lenta, 
nesse período da história política do Uruguai – entre março de 1990 e feve-
reiro de 2005 -, algumas leis que se referem aos direitos políticos, econô-
micos e sociais, arroladas a seguir, se mostram relevantes à proteção, entre 
outros, das minorias: a) Lei 16.137/90 – aprova a Convenção sobre os Direi-
tos da Criança; b) Lei 16.294/92 – aprova a Convenção interamericana para 
prevenir e sancionar a tortura; c) Lei 16.461/93 – aprova a Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos que tratou da abolição da pena de morte; d) 
Lei 16.519/94 – aprova o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais 
(Protocolo de São Salvador); e) Lei 16.724/95 - aprova a Convenção Intera-
mericana sobre desaparição forçada de pessoas; f) Lei 16.735/96 - aprova a 
Convenção Interamericana para prevenir, sancionar e erradicar a violência 
contra a mulher (Convenção de Belém do Pará); g) Lei 17.304/01 - aprova a 
Convenção sobre a escravidão (Genebra, 1926) e o Protocolo para modificá-
-la; h) Lei 17.514/02 – Lei sobre a violência doméstica (prevenção, detecção 
em tempo, atenção e erradicação); i) Lei 17.515/02 – Lei sobre o trabalho 
sexual; j) Lei 17.677/03 - Substitui diversos artigos do Código Penal intro-
duzidos pela Lei 16.048, notadamente, incitação ao ódio, ao desprezo ou à 
violência ou comissão desses atos contra determinadas pessoas em razão 
da cor de sua pele, sua raça, religião, origem nacional ou étnica, orientação 
sexual ou identidade sexual; k) Lei 17.684/03 – Comissionado parlamentar 
para o regime carcerário; l) Lei 17.726/03 – Medidas alternativas à prisão 
preventiva; m) Lei 17.817/04 – Luta contra o racismo, a xenofobia e a dis-
criminação; n) Lei 17.823/04 – Código da Infância e da Juventude; o) Lei 
17.838/04 – Proteção de dados pessoais.
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3.4. O desenvolvimento dos novos direitos e as mudanças políticas e 
legislativas ocorridas a partir de 2005

A situação econômica do Uruguai, a partir da metade da primeira década 
de 2000, já vinha estabilizando-se, encontrando-se melhor em 2008, favore-
cida pela conjuntura econômica internacional. O período pós 2005, assimila 
influências legislativas e experiências de governo, acumuladas do período 
entre 1985 e 1990, e agrega lições e direitos conquistados com o desenvol-
vimento legislativo, que importam normas jurídicas de grande abrangência, 
relativas ao desenvolvimento dos direitos humanos, reclamadas até então, 
por distintos setores sociais e sindicais, as quais encontram condições ade-
quadas de desenvolvimento, a partir da chegada da “Frente Ampla”, que 
produz notória melhoria da situação econômica, política e social do país 
(URIARTE, 2014, pp. 146-147).

Nesse período, são promulgadas dezenas de leis, as quais, na esteira do 
período anterior (1990-2005) pretendem realizar uma série de reformas 
que atendam a todos os níveis sociais, já que o governo Vásquez conta com 
a maioria parlamentar e o apoio sindical. Assim, apresenta-se a seguir, um 
rol de leis que reconhecem direitos subjetivos das pessoas, cumprindo a 
teleologia dos direitos humanos e fundamentais, a partir da integração dos 
direitos conquistados por lutas do homem: a) Lei 18.435/08 – Criação do 
Arquivo Nacional da Memória, dependente do Arquivo Geral da Nação; b) 
Lei 18.446/08 – Instituição Nacional de Direitos Humanos; c) Lei 18.831– 
Restabelecimento da pretensão punitiva do Estado para os delitos cometi-
dos em aplicação do terrorismo de estado até 1º de março de 1985, que se 
declararam de lesa humanidade, não se computando o tempo transcorrido 
desde 22 de dezembro de 1986 para os fins prescricionais; d) Lei 18.849/11 
– Registro Nacional de Impressões Genéticas; e) Lei 18.850/11 – Pensão não 
contributiva para filhos de pessoas falecidas por violência doméstica. 

Legislando sobre direitos sociais, propriamente, tem-se: 1) Educação: a) 
Lei 18.154/07 – Obrigatoriedade da educação inicial, da educação primária 
e os três primeiros anos da educação média; b) Lei 18.437/08 – Lei Geral de 
Educação; 2) Saúde: a) Lei 18.131/07 – Criação do Fundo Nacional de Saú-
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de (FONASA); b) Lei 18.211/07 - Implementação do Sistema Integrado de 
Saúde; c) Lei 18.161/07 – Criação da Administração dos Serviços de Saúde 
do Estado (ASSE); d) Lei 18.335/08 – Direitos e obrigações dos pacientes e 
usuários dos serviços da saúde; e) Lei 18.426/08 – Defesa do direito à saúde 
sexual e reprodutiva; f) Lei 18.473/09 – Direito de toda pessoa maior de 
idade e psiquicamente apta a opor-se à aplicação de tratamentos e procedi-
mentos médicos; g) Lei 18.537/09 – Estudo e prevenção de morte súbita de 
meninos menores de um ano de idade. 

E, a respeito da igualdade - incluída a equidade de gênero -, não discri-
minação e proteção de grupos vulneráveis, e também, sobre a ampliação de 
direitos e liberdades em matéria civil, tem-se: a) Lei 18.104/07 – Igualdade 
de direitos e oportunidades entre homens e mulheres na República; b) Lei 
18.246/07 – Reconhecimento da união concubinária, cuja definição inclui a 
possibilidade de reconhecimento dos casais homossexuais; c) Lei 18.418/08 
– Se aprova a Convenção sobre pessoas com incapacidades; d) Lei 18.590/09. 
Código da Infância e da Adolescência, que traz modificações nas disposições 
referentes à adoção, que permite a adoção por homossexuais, inclusive in-
dividualmente; e) Lei 18.561/09 – prevenção e sanção do assédio sexual no 
âmbito laboral e nas relações docente-aluno; f) Lei 18.617/09 – Criação do 
Instituto Nacional do Adulto Maior; g) Lei 18.620/09 – Direito à identidade 
de gênero e mudança de nome e sexo registral; h) Lei 18.651/10 – Proteção 
integral de pessoas com incapacidades; i) Lei 18.771/11 – Criação do Siste-
ma de Responsabilidade Penal Adolescente (SIRPA) como órgão desconcen-
trado do INAU; j) Lei 18.776/11 – Aprovação do Convênio sobre incapaci-
dade; k) Lei 18.787/11 – Assistência a pessoas em situação de intempérie 
completa; l) Lei 18.214/07 – Integridade pessoal de meninos, meninas e 
adolescentes. Proibição de castigos físicos; m) Lei 18.895/12 – Restituição 
de menores de 16 anos trasladados ou retidos ilicitamente.

Observa-se do rol descrito acima que as leis uruguaias, promulgadas a 
partir de 2005, revelam substancial desenvolvimento da pessoa humana e 
das esferas social, econômica, jurídica e institucional, a partir da conquis-
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ta dos chamados novos direitos após a assimilação do “golpe de Estado de 
1973 pela consciência coletiva do povo. 

A experiência acumulada pelo povo uruguaio no tocante ao período dita-
torial serviu de inspiração à busca de novos direitos que lhes garantissem 
sobretudo à dignidade de cada um e de todos, ao mesmo tempo, o que é 
explicado por Edgar Morin, ao tratar dos entrelaçamentos do pensamento 
da complexidade (2007, passim), afirmando que existem três operadores da 
complexidade: o dialógico, o recursivo e o hologramático, esclarecendo que 
o pensamento complexo não é de síntese, e sim, dialógico; pelo pensamento 
da complexidade, a causa produz efeito que, pelo circuito recursivo, produz 
a causa, sendo o homem, ao mesmo tempo, causa e efeito; na base do pensa-
mento da complexidade reside a figura do holograma, pelo qual se enxerga 
que “a parte está no todo e o todo está na parte”, ou seja, ao se observar as 
realidades não se consegue dissociar a parte do todo. Assim, a realização dos 
direitos fundamentais individuais deve integrar-se à realização dos direitos 
sociais e difusos, da mesma maneira que a realização destes direitos deve 
integrar-se à realização dos direitos individuais. 

4. AS MINORIAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO URUGUAIO: CONSIDE-
RAÇÕES GERAIS SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE NA ÁREA DA SAÚDE101

4.1. Considerações gerais sobre a proteção da saúde da criança e do 
adolescente

Após abordar os direitos políticos-constitucionais, a presente pesquisa 
foca seu estudo nos direitos da criança e do adolescente na área da saúde, 
entendendo a extrema relevância dessa área, devido principalmente à vul-
nerabilidade dessa minoria. Igualmente, entende relevante o do direito so-

101 “Guía los derechos de niños, niñas y adolescentes en el área de salud”, conforme se expõe, 
a seguir para tratar das minorias no ordenamento jurídico uruguaio, focando os direitos da 
criança e do adolescente, a pesquisa passa pelo estudo dos principais direitos e princípios 
relacionados, entre outros, à vida e à saúde da criança e do adolescente.
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cial à saúde, apresentando considerações gerais sobre a saúde das crianças 
e adolescentes, a partir de três principais referências: a Constituição da Re-
pública uruguaia, a “Convención sobre los Derechos del Niño para Equipes 
de Salud del Cono Sur” (CDN), subscrita pelo Uruguai e, também, o “Código 
de la Niñez y la Adolescencia” (CNA). Assim, a atenção e proteção à saúde 
de crianças e adolescentes é uma das metas da referida Convenção (CDN), 
e, no âmbito da legislação uruguaia, expressa-se no Código da Criança e do 
Adolescente (CNA).

Com o objetivo de contribuir para uma mudança do paradigma relativa-
mente ao enfoque dos direitos à saúde desse grupo vulnerável – criança e 
a adolescente -, o Ministro da Saúde Pública do Uruguai, Dr. Jorge Venegas, 
produz o Prólogo de um “GUIA sobre os direitos da criança e da adolescência 
na área da saúde”, cuja iniciativa deve-se, também, a diversas entidades: Mi-
nistério da Saúde Pública (MSP), Instituto da Criança e Adolescente do Uru-
guai (INAU), Sociedade Uruguaia de Pediatria (SUP) e Universidade Pública 
da República uruguaia (UDELAR), lembrando que referido GUIA teve o apoio 
da UNICEF URUGUAI.

Por força da ratificação da CDN pelo Uruguai (1990) acontecem notáveis 
avanços na difusão de seu conteúdo ético e jurídico, culminando com a apro-
vação do CNA (2004). A partir daí foram sensíveis os avanços na área da 
saúde da infância e adolescência, principalmente na formação de recursos 
humanos para a saúde. Na área acadêmica, realça-se a criação da “Maestria 
en Derechos da Infancia e Políticas Públicas”, que engloba diversos serviços 
universitários, entre os quais a instalação de núcleos e redes interdiscipli-
nares, com foco na criação de uma central de ensinamentos, investigação e 
extensão dos serviços, na área da saúde.

No plano do “SNIS – Sistema Nacional Integrado de Saúde”, desde 2007, as 
autoridades públicas comprometem-se a incrementar mudanças no sistema, 
até então, relativamente precário, como o segmento que cuida da gravidez 
de jovens adolescentes. Conjuntamente, o Legislativo e o Executivo tratam 
de incrementar os direitos na área da saúde, com base nos princípios inspi-
radores da CDN e do CNA.
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Importante entidade da área da saúde, a “IDISU - Iniciativa Direitos da 
Infância, Adolescência e Saúde no Uruguai”, por meio de empreendimento 
criado pelo esforço conjunto de profissionais da Argentina, Chile, Colômbia 
e Uruguai, dedica esforços para a efetivação dos postulados do CDN, dentro 
das equipes de saúde do Cono Sur. Em 2007 realiza-se o “Primer Taller Regio-
nal Formador de Formadores em Derechos de Infancia, Adolescencia y Salud”, 
no Chile, visando à sistematização do recém criado “Manual de formación de 
formadores em la Convención por los Derechos del Niño para el equipo de sa-
lud”, cuja finalidade é introduzir e operacionalizar os conceitos dos direitos 
das crianças e adolescentes, de maneira acessível e motivadora.

No Uruguai, os docentes da “UDELAR – Universidade Pública da Repúbli-
ca uruguaia”, promovem a implementação de equipe de ampla integração, 
incorporando técnicos e profissionais de instituições relacionadas com in-
fância, adolescência e saúde como o “MSP -Ministério de Saúde Pública”, a 
“INAU - Instituto da Criança e Adolescente do Uruguai” e o “SUP – Sociedade 
Uruguaia de Pediatria”.

4.2. A vida, a saúde e demais direitos da criança e do adolescente a par-
tir do “Guía los derechos de niños, niñas y adolescentes en el área 
de salud”

Com base no citado “Guía los derechos de niños, niñas y adolescentes en 
el área de salud” introduz-se a seguir considerações gerais sobre a vida, a 
saúde e os demais direitos das crianças e adolescentes, a partir das três 
fontes citadas: a Constituição Política da República oriental do Uruguai, a 
Convenção sobre os Direitos da Criança (CDN) e o Código da Criança e do 
adolescente (CNA). 

Esclarece-se que o “Guía los derechos de niños, niñas y adolescentes en el 
área de salud” tem como propósito principal dar uma contribuição ao pro-
cesso de adequação das práticas institucionais na área da saúde, com rela-
ção aos padrões de proteção dos direitos humanos dos menores, estatuídos 
da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDN), por meio de definições 
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que se prestam a orientar os operadores da saúde. Ele (o Guia) estrutura-se 
em três capítulos: o primeiro apresenta noções básicas de direito, necessá-
rias para que os leitores compreendam as colocações formuladas ao longo 
do trabalho; o segundo capítulo analisa situações que podem ser expostas 
à apreciação dos operadores da saúde, com a finalidade de resolver even-
tuais contradições entre o modo burocrático-institucional tradicional que 
vem orientando os trabalhos dos operadores da saúde, e os novos modos 
de trabalho, decorrentes da evolução legislativa, nessa área. Neste mister, 
assinalam-se alguns direitos envolvidos nas diferentes situações cotidianas, 
objetivando-se a orientação dos operadores da saúde; o terceiro capítulo 
identifica práticas que devem ser abolidas, com a finalidade de reforçar o 
pleno exercício dos direitos das crianças e dos adolescentes, consagrados na 
Constituição, na CDN e no CNA, notadamente na área da saúde.

4.2.1. Direitos Fundamentais vigentes na ordem normativa uruguaia 
referentes à vida, à saúde, e demais direitos da criança e do adoles-
cente

Direito à vida: a) A Constituição da República assegura aos habitantes 
da República, no art. 7º, o gozo da vida; b) a CDN dispõe, no art. 6º, que os 
Estados Partes reconhecem que toda criança tem direito intrínseco à vida, 
garantindo, na máxima medida, o desenvolvimento da criança; c) o CNA dis-
põe, no art. 9º, que toda criança e adolescente tem direito intrínseco à vida.

Direito à saúde: a) a Constituição da República, no art. 44, estatui que 
o Estado deve legislar sobre todas as questões de saúde e higiene públicas, 
visando ao aprimoramento físico, moral e social de todos os habitantes do 
país; b) a CDN, no art. 24, prescreve que os Estados Partes devem reconhe-
cer o direito de a criança desfrutar do nível mais alto de saúde e de serviços 
de tratamento de enfermidades e reabilitação, além de deverem se esfor-
çar para assegurar a não privação dos serviços sanitários à criança; pelo art. 
25, os Estados Partes devem reconhecer à criança - internada em estabele-
cimento, por autoridades competentes, para tratamento de saúde física ou 
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mental - o direito de realizar exame periódico de tratamento, além das de-
mais providências oriundas da internação; c) o CNA, em seu art.9º, estatui 
que toda criança e adolescente tem direito intrínseco à saúde.

Direito à igualdade: a) A Constituição da República, no art. 8º, estatui 
que todas as pessoas são iguais perante a lei, não se reconhecendo distin-
ções entre elas, salvo as que se referem a seus talentos e/ou virtudes; b) a 
CDN dispõe, no art. 2, que os direitos dispostos na Convenção devem ser 
garantidos à criança sujeita à jurisdição dos Estados Partes, sem distinções 
em razão de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra ín-
dole, origem nacional, étnica, social, posição econômica, impedimentos físi-
cos, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de 
seus representantes legais; o CNA estabelece, no art. 9º, que toda a criança e 
adolescente tem direito intrínseco de ser tratado em igualdade de condições, 
qualquer que seja seu sexo, sua religião, etnia ou condição social.

Direito à liberdade: a) A Constituição Federal dispõe, no art. 7º, que to-
dos os habitantes têm direito a ser protegidos no gozo de sua liberdade; no 
art. 10, a Constituição dispõe que as ações privadas que não ofendem a or-
dem pública, nem prejudiquem terceiros, estão dispensadas da apreciação 
dos magistrados e, também, que nenhum habitante da República será obri-
gado a fazer o que a lei não manda, nem deixar de fazer o que ela não proíbe; 
b) a CDN determina, no art. 5º, que os Estados Partes respeitem os direitos e 
deveres dos pais; na falta dos pais, dos membros da família ampliada ou da 
comunidade segundo os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas 
encarregadas legalmente da criança. Todos os responsáveis devem propiciar 
direção e orientação apropriadas para que a criança exerça os direitos reco-
nhecidos na Convenção; no art. 13, estatui a Convenção que a criança tem 
direito à liberdade de expressão; no art. 14, que os Estados Partes respeitem 
o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; 
no art. 15, que os Estados Partes devem reconhecer os direitos da criança à 
liberdade de associação e à liberdade de celebrar reuniões pacíficas; c) o CNA 
dispõe que a toda criança e adolescente tem direito intrínseco à liberdade.
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Direito à participação: a) A Constituição da República garante, no art. 
38, o direito de reunião pacífica e sem armas. Esse direito não pode ser des-
conhecido das autoridades da República, senão em virtude de lei e somente 
enquanto se oponha à saúde, à segurança e à ordem pública; o art. 39 da 
Constituição assegura a todos o direito de associação, qualquer que seja o 
objeto perseguido, e desde que esta não seja declarada por lei como ilícita; 
o art. 72 estabelece que a enumeração dos direitos, deveres e garantias, pre-
vista constitucionalmente, não exclui os outros que são inerentes à persona-
lidade humana ou derivados da forma republicana de governo; b) a CDN, no 
art. 12, estabelece que às crianças será dada oportunidade de ser ouvidas 
no procedimento judicial ou administrativo que a envolva; o art. 13 estatui 
que a criança terá direito à liberdade de expressão; o art. 14 estabelece que 
os Estados Partes devem respeitar o direito da criança à liberdade de pen-
samento, de consciência e de religião; o art. 15 impõe aos Estados Partes 
o dever de reconhecer os direitos da criança à liberdade de associação e à 
liberdade de celebrar reuniões pacíficas; c) o CNA, no art. 8º, assegura a toda 
a criança e adolescente o direito a serem ouvidos e a obter respostas quando 
houver decisões que afetem sua vida; o art. 9º assegura a toda a criança e 
adolescente o direito intrínseco à participação e à associação.

4.2.2. Princípios gerais do direito reconhecidos pela ordem normativa 
uruguaia referentes à criança e ao adolescente

Princípio do interesse superior da criança: a) A Constituição da Repú-
blica, no art. 72, dispõe que a enumeração de direitos, deveres e garantias 
constitucionais não excluem outros inerentes à personalidade humana, ou 
que derivem da forma republicana de governo;  b) A CDN dispõe, no art. 3º, 
que todas as medidas dirigidas às crianças, tomadas pelas instituições pú-
blicas ou privadas de bem-estar social, Tribunais, autoridades administra-
tivas ou órgãos legislativos devem considerar primordialmente o interesse 
superior da criança; c) O CNA dispõe, no art. 6º, que o princípio do interesse 
superior da criança e do adolescente deve ser levado em conta para a inter-
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pretação e a integração das normas deste Código, não devendo ser invocado 
para menosprezar tais direitos.

Princípio da autonomia progressiva: a) A Constituição da República, no 
art. 72, dispõe que a enumeração de direitos, deveres e garantias constitu-
cionais não excluem outros inerentes à personalidade humana, ou que deri-
vem da forma republicana de governo; b) a CDN determina, no art. 5º, que 
os Estados Partes respeitem direitos e deveres dos pais; na falta dos pais: 
dos membros da família ampliada ou da comunidade segundo os costumes 
locais, dos tutores ou outras pessoas encarregadas legalmente da criança. 
Todos os responsáveis devem propiciar direção e orientação apropriadas 
para que a criança exerça os direitos reconhecidos na Convenção; pelo art. 
12, os Estados Partes garantem às crianças que estejam em condições de 
formar um juízo próprio, o direito de expressar sua opinião livremente, em 
todos os assuntos que afetem à criança, levando-se em conta sua opinião em 
razão de sua idade e amadurecimento; c) O CNA, no art. 8º (princípio geral) 
dispõe que toda a criança e adolescente goza dos direitos inerentes à pessoa 
humana, sendo tais direitos exercidos conforme a evolução de suas faculda-
des, na forma da Constituição da República, dos instrumentos internacionais 
desse Código e das leis especiais, além de que a criança e o adolescente têm 
o direito de serem ouvidos e de obterem respostas, quando tomadas deci-
sões que afetem suas vidas. O art. 16 (dos deveres dos pais ou responsáveis) 
dispõe que, a respeito de crianças e adolescente, são deveres dos pais ou 
responsáveis, entre outros: respeitar e ter em consideração o caráter de su-
jeito de direito da criança e do adolescente; respeitar o direito de ser ouvido 
e de considerar a sua opinião; prestar orientação e direção para o exercício 
de seus direitos.

Por derradeiro, os princípios e os direitos da minoria “criança e adoles-
cente” são extremamente valorados pelo Uruguai que lhes reserva lugar de 
destaque na ordem constitucional. Os principais direitos garantidos: vida, 
saúde, igualdade, liberdade e o de participação são enfatizados no “Guía los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en el área de salud”, apontando a preo-
cupação do governo uruguaio em difundir o conhecimento de tais direitos, 
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inclusive orientando os profissionais da área da saúde, com vistas à maior 
conscientização desse relevante múnus público. Além dos direitos, o Guia 
realça os princípios constitucionais do interesse superior e da autonomia 
progressiva da criança e do adolescente, os quais devem ser concretizados 
na sua maior medida em prol da proteção dessa vulnerável minoria, 

CONCLUSÕES

A presente investigação apresenta como estudos, além da introdução, que 
se refere aos direitos fundamentais com assento constitucional e os direitos 
das minorias, e das conclusões finais, outros quatro capítulos que dispõem 
sobre: direitos fundamentais na Constituição da República Federativa do 
Brasil; direitos, princípios e direitos fundamentais, dispostos na atual “Cons-
titución Política de la República Oriental del Uruguay” de 1967 e o ordena-
mento constitucional brasileiro; o constitucionalismo uruguaio, a ditadura 
militar e a reconstrução da democracia, alcançando os períodos: imediata-
mente anterior à proclamação da constituição de 1967 até a instauração da 
ditadura militar (1966-1985), o da recuperação democrática (1985-1990), 
aquele situado entre março de 1990 e fevereiro de 2005, e aquele que se 
refere ao desenvolvimento dos chamados novos direitos, e as mudanças po-
líticas e legislativas ocorridas a partir de 2005; as minorias no ordenamento 
jurídico uruguaio, trazendo considerações gerais sobre os direitos da criança 
e do adolescente, principalmente na área da saúde. 

Os estudos concluem que os direitos fundamentais significam valores po-
líticos e jurídicos, oriundos da dignidade da condição da pessoa humana, di-
zendo respeito a valores de sua essência, e realçam o meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, no contexto da sadia qualidade de vida das gerações, 
presente e futuras. Ressalta os direitos fundamentais das “minorias”, nos 
ordenamentos jurídicos brasileiro e uruguaio, apresentando e localizando 
direitos fundamentais, na Constituição da República Federativa do Brasil e 
na Constituição Política da República Oriental do Uruguai.
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Entre outras inferências dos períodos do constitucionalismo do Uruguai, 
uma delas é que nos períodos em que inúmeras leis foram produzidas, a pre-
tensão da República uruguaia era, de fato, defender garantias e direitos do 
homem uruguaio, que passara pelo período do autoritarismo. 

Das Constituições que vigoraram na República uruguaia, refletir sobre os 
vários momentos da vigência da Constituição de 1967, revela aos estudiosos 
parte importante da história da nação uruguaia, que passa por um longo pe-
ríodo de autoritarismo, sofre um “golpe de Estado” e, após, inicia importante 
conquista dos direitos civis, políticos, sociais, coletivos e difusos, sempre sob 
a égide da Constituição da República de 1967.

Nesse passo, afirma-se que a República do Uruguai, que abrange a associa-
ção política de todos os habitantes compreendidos dentro de seu território, 
viveu momentos de grande destemperança e desarmonia, principalmente a 
partir de 1966, e até a explosão do “golpe de Estado” de 1973, e dos meses 
que lhe seguiram - devido às violências, sobretudo políticas, enfrentadas na-
quela crise.

Curioso é que já houve momentos em que a nação uruguaia foi considerada 
a “Suíça da América Latina”, ocupando lugar de destaque no cenário dos paí-
ses desta América, o que, infelizmente, deixou de ser verdade no cenário atual.

Relativamente à nação uruguaia, em matéria de desenvolvimento huma-
no, as investigações concluem que a evolução do Uruguai passa por etapas de 
enfraquecimentos e de fortalecimentos do processo de reconhecimento jurí-
dico dos direitos humanos, notadamente no que diz respeito à democracia. 
Apura que os maiores retrocessos acontecem no período ditatorial, e os mais 
expressivos avanços políticos e sociais se concretizam no final da década de 
80 e a partir da década de 90, do século passado. Dessa maneira, a nação 
uruguaia, muitas vezes, acompanha os avanços que ocorrem nos cenários 
internacionais, e outras vezes, se vê amarrada à ditadura do seu governo. 

Constata-se, na esfera dos direitos humanos, a partir da década de 90, do 
século passado, que os avanços sociais, políticos, econômicos e jurídicos re-
percutiram diretamente na área da saúde, notadamente na esfera da criança 
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e do adolescente. O resultado desses avanços culmina com um trabalho con-
junto das entidades: Ministério da Saúde Pública (MSP), Instituto da Criança 
e Adolescente do Uruguai (INAU), Sociedade Uruguaia de Pediatria (SUP) e 
Universidade Pública da República Uruguaia (UDELAR). Referidas entida-
des, com o apoio da UNICEF URUGUAI, produzem importante Guia, “Guía los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en el área de salud”, sobre os direitos 
da criança e do adolescente na área da saúde. Sua publicação contribuiu e 
tem contribuindo, efetivamente, com as equipes de saúde, com a melhoria do 
atendimento médico e, também com a promoção do conhecimento de direi-
tos do público infantil e juvenil.

Para tratar das minorias no ordenamento jurídico uruguaio, a pesqui-
sa foca os estudos nos principais direitos relacionados à vida e à saúde da 
criança e do adolescente, a partir das lições extraídas do “Guía los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes en el área de Salud”, apontando os direitos fun-
damentais vigentes na ordem normativa uruguaia e os princípios constitu-
cionais do interesse superior e da autonomia progressiva da criança e do 
adolescente. O “Guía los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el área 
de Salud” objetiva dar contribuição ao processo de adequação das práticas 
institucionais na área da saúde, com relação a padrões de proteção dos direi-
tos humanos dos menores, apoiado no tripé normativo: Constituição Política 
da República Oriental do Uruguai, o “Código de la Niñez y la Adolescencia” 
(CNA) e a “Convención sobre los Derechos del Niño para Equipes de Salud 
del Cono Sur” (CDN), subscrita pelo Uruguai, por meio de definições que se 
prestam a orientar operadores da saúde.
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CAPÍTULO 1 - AUTONOMIA DECISÓRIA DAS PESSOAS 
TRANSGÊNERAS: UMA ABORDAGEM SOBRE DIREITOS 
DAS MINORIAS TRANSEXUAIS NA AMÉRICA LATINA

AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES: ENFOQUE 
EN DERECHO DE LAS MINORIAS TRANSEXUALES EN LATI-
NOAMERICA

Riva Sobrado de Freitas
Kelly Cristina Presotto

INTRODUÇÃO

O nome e o sexo são os meios pelos quais, sistematicamente, realiza-se 
a identificação do indivíduo, do mesmo modo que o são a naturalidade e a 
filiação. O nome civil da pessoa deve estar em conformidade com seu sexo, 
de forma que não lhe advenha situação vexatória. Ocorre que a determinação 
do sexo ainda é feita por meio da visualização dos órgãos genitais do bebê, 
não se observando, assim, que o sexo do indivíduo é algo multifatorial. 

Nesse contexto, transexual é a pessoa cujo sexo biológico não corresponde 
ao sexo psíquico, o que lhe traz sofrimento, pois rejeita seu sexo de nasci-
mento, como se fosse uma aberração, podendo culminar em mutilações das 
genitálias e até mesmo em suicídio.

A evolução da medicina tornou possível a realização da cirurgia de trans-
genitalização ou de adequação do sexo. Porém, de nada adianta corrigir o 
aspecto físico do indivíduo se o nome e o gênero permanecerem inalterados 
no registro civil. Como consequência dessa inalteração, muitas são as situa-
ções vexatórias pelas quais passam as pessoas transexuais, principalmente 
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no momento de aferição dos documentos pessoais, gerando inúmeras confu-
sões pelo fato de o documento não estar de acordo com a realidade presen-
ciada pelo responsável pela aferição. O constrangimento gerado leva muitas 
pessoas trans à marginalização, e gera insegurança jurídica devido a essa 
situação de vulnerabilidade. 

Logo, o modo como a pessoa se identifica e é reconhecida no meio em que 
vive corresponde à realidade: relaciona-se com seu reconhecimento pela so-
ciedade, com a autonomia decisória e com os direitos de personalidade. Por 
sua vez, os direitos de personalidade têm base na autonomia da vontade, 
diretamente relacionada com a liberdade e a dignidade da pessoa humana.

1. ASPECTOS RELEVANTES DOS DIREITOS DOS TRANSEXUAIS NO 
BRASIL 

A partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, resta 
evidente a posição que a pessoa humana alçou no ordenamento jurídico bra-
sileiro. A partir dela, houve a disposição, até então inédita, de um capítulo in-
teiro sobre os direitos da personalidade no Código Civil de 2002, artigos 11 a 
21, justamente regulamentando o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, 
que menciona a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem em seu inciso X. 

Além disso, o artigo 2º do Código Civil Brasileiro dispõe que a personali-
dade tem início com o nascimento com vida da pessoa, apesar de a lei pôr a 
salvo até mesmo os direitos do nascituro. Isso confirma o deslocamento da 
matriz patrimonialista de codificações anteriores para a absoluta necessida-
de de proteção aos valores da pessoa humana e ao livre desenvolvimento de 
sua personalidade. 

Os direitos da personalidade devem ser tratados independentemente de 
patrimônio e devem ser considerados como atributo, como qualidade jurí-
dica ou valor. Nas situações de cunho existencial, verifica-se a autonomia da 
vontade (MEIRELES, 2009, p. 11).
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Assim, o vértice do direito brasileiro está no ser, e não no ter, tendo como 
valor máximo a tutela da pessoa humana, expresso no artigo 1º, III, CRFB, 
denominada por Tepedino (2008, p. 54) como “verdadeira cláusula geral de 
tutela e promoção da pessoa humana”.

A escolha da dignidade da pessoa humana, como fundamento da Repúbli-
ca, aliada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da margina-
lização e de redução das desigualdades sociais, somados à previsão do §2º 
do artigo 5º, de não exclusão de quaisquer direitos ou garantias, mesmo que 
não expressos, desde que advindos dos princípios constitucionais, ressalta 
a dignidade da pessoa humana como cláusula de inclusão, com vistas à pro-
teção e ao livre desenvolvimento da personalidade (MEIRELES, 2009, p. 3).

Tepedino (2008, p. 55-56) destaca que a dignidade da pessoa humana é o 
limite interno que pode definir novas bases para as funções sociais da pro-
priedade e da atividade econômica. Dessa forma, a pessoa humana constitui 
o ápice na hierarquia dos valores constitucionais do sistema jurídico brasi-
leiro (MEIRELES, 2009, p. 9). Assim sendo, as situações jurídicas existen-
ciais, isto é, as situações subjetivas não patrimoniais, passam a ter primazia 
sobre as patrimoniais (PERLINGIERI, 1997, p. 90). 

A cada dia, novos direitos da personalidade são reconhecidos, o que retra-
ta um momento histórico em constante mutação, em decorrência da evolu-
ção do sistema objetivo (direito positivo) e do sistema científico (evolução 
doutrinária) (CANARIS, 1996, passim). 

A importância dos direitos da personalidade é tão grande que sua ofensa 
caracteriza dano material e moral passíveis de indenização. Dessa forma, tais 
direitos têm dupla dimensão: axiológica, ou valorativa, na medida em que 
exteriorizam os valores fundamentais da pessoa humana, e objetiva, tendo 
em vista sua tutela ser garantida por legislação constitucional e infraconsti-
tucional.

Para os naturalistas, os direitos da personalidade correspondem às facul-
dades normalmente experimentadas pelo homem, sendo atributos inerentes 
à pessoa humana, cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los 
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em um ou outro plano do direito positivo – nível constitucional ou legislação 
ordinária –, dotando-os de proteção própria, de acordo contra quem se re-
lacione: Poder Público ou particulares. Assim, quando consagrados na esfe-
ra constitucional, ganham status de “liberdades públicas”, recebendo toda a 
proteção própria do sistema. 

Os direitos da personalidade apresentam como características: direitos 
inatos, absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impe-
nhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga omnes, conforme versa o 
artigo 11 do Código Civil (2002). A intransmissibilidade e a irrenunciabili-
dade apresentam algumas exceções, como licença para uso da imagem, com 
expressa autorização do titular; direitos autorais; direito à imagem; direito 
ao corpo (disponível em casos altruísticos ou científicos). A disponibilidade 
ocorre por via contratual (licença, cessão de direitos e outros específicos) 
nos termos restritos aos ajustes escritos (BITTAR, 2008, p. 05;12).

Por outro lado, cumpre verificar o alcance do referido artigo para os direi-
tos de personalidade, bem como para as situações existenciais como gênero. 
Meireles (2009, p. 157) assevera que a afirmação de que os direitos da per-
sonalidade são indisponíveis é simplória demais e, assim, desconsidera que 
a autonomia privada, exclusivamente patrimonialista, é inconciliável com a 
centralidade da pessoa humana no ordenamento jurídico brasileiro. 

É possível depreender, daí, a enorme importância dos direitos da perso-
nalidade. Apesar disso, o Código Civil Brasileiro, ainda que tenha dedicado 
capítulo inteiro a eles, não se aprofundou na matéria. Tomou o cuidado, no 
entanto, de não enumerar rol taxativo de direitos da personalidade, reser-
vando ao hermeneuta a tarefa de desenvolver a questão, em sede legislativa, 
jurisprudencial e doutrinária.

Perlingieri (1997, p. 33) observa a materialização lenta de uma opção en-
tre personalismo (superação do individualismo) e patrimonialismo (supera-
ção da patrimonialidade, do produtivismo e do consumismo como valores). 
Essa tendência está presente no direito brasileiro, principalmente a partir da 
leitura constitucional do Direito Civil. Em suma, em oposição à reificação ou 
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à desumanização está a repersonalização ou despatrimonialização do Direi-
to Civil (MEIRELES, 2009, p. 11).

O vínculo entre a despatrimonialização e a constitucionalização do Direito 
Civil deve-se ao fato de a Constituição ser o fundamento interpretativo da 
legislação infraconstitucional. Por outro lado, ocorreu a corporificação gra-
dual de um processo de despatrimonialização do direito privado (TEPEDI-
NO, 2008, p. 333). 

Andrade (2006, p. 103) esclarece que a Constituição deixa de estabelecer, 
única e exclusivamente, o Estado de Direito, e de limitar o poder político, 
passando a instituir a moldura das atividades dos indivíduos. Dessa forma, 
ela se transforma em centro de direção da legislação ordinária, em lei funda-
mental do direito privado e dos demais ramos do direito. Esse fenômeno é 
chamado de publicização do privado, ocorrendo tensão dialética, constante 
inter-relação entre o Direito Público e o Direito Privado. Emblematicamente, 
menciona-se a problemática da constitucionalização do Direito Civil e seu 
inverso, a civilização do Direito Constitucional.

Assim, o Direito Civil constitucionalizado impõe a releitura dos institutos 
do Direito Civil à luz dos valores constitucionais, principalmente o da dig-
nidade da pessoa humana, gerando, como consequência, a centralidade da 
pessoa humana na disciplina civilista. Dessa forma, a despatrimonialização 
do direito privado é indução direta do Direito Civil-Constitucional (MEIRE-
LES, 2009, p. 12).

O indivíduo e seus direitos foram realocados no topo do Direito Civil e 
o patrimônio representa papel coadjuvante. Por essa via, passa-se do in-
divíduo à pessoa humana; do individualismo ao personalismo; do sujeito 
abstrato ao sujeito concreto. A ordem jurídica geral volta-se à tutela da 
pessoa humana no lugar do indivíduo neutro. A pessoa humana não fica 
reduzida a mero elemento ou sujeito de direito neutro, anônimo e titular 
de patrimônio, mas é ponto referencial de tutela, polo da relação jurídica 
(MEIRELES, 2009, p. 12).  
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A pessoa, como sujeito de direito, não pode ser dele objeto; porém, como 
valor, constitui-se bem jurídico em si mesmo, digno de tutela privilegiada. A 
personalidade do artigo 2º do Código Civil refere-se à personalidade civil, 
mais próxima da noção de sujeito do que de pessoa (MEIRELES, 2009, p. 16).

A situação jurídica subjetiva tem origem no fato jurídico e justifica-se por 
um interesse existencial ou patrimonial, exercido por pluralidade de com-
portamentos, juridicamente relevantes, e tem o poder de realizar ou de dei-
xar de realizar determinados atos ou atividades, para atingir o seu objetivo 
nas relações sócio-jurídicas. As relações jurídicas voltadas às classes do ser 
são identificadas com os direitos da personalidade, que a doutrina classifica 
como direitos subjetivos absolutos (MEIRELES, 2009, p. 18-19).

Nas situações existenciais, pertencentes à categoria do “ser”, a pessoa é, ao 
mesmo tempo, sujeito titular do direito e objeto da relação. A titularidade é 
institucional orgânica. A pessoa vale mais como interesse juridicamente pro-
tegido do que sua posição na relação jurídica. A pessoa é elemento interno e 
externo da relação: atinge o patamar de valor. Enfim, existenciais são as rela-
ções jurídicas pessoais ou personalíssimas nas quais titularidade, realização 
e valor coexistem entre si. O fato de a pessoa ser o referencial objetivo não a 
coisifica (MEIRELES, 2009, p. 34-36). 

Fachin (2000, p. 90) ressalta que “o objeto não é mais algo em si; passa a 
ter função”. Por conseguinte, não basta o perfil do interesse para distinguir 
a situação patrimonial da existencial: necessário também o perfil funcional.

O perfil funcional indica a finalidade do instituto jurídico no ordenamento 
jurídico no qual está inserido. O juízo de merecimento da tutela depende da 
concretização da função. Destarte, a funcionalização está estritamente ligada 
aos valores fundamentais do ordenamento jurídico que lhe rodeiam (MEI-
RELES, 2009, p. 37).

Os fundamentos na Constituição de 1988 estão calcados na dignidade da 
pessoa humana (artigo 1º, III) e nos valores sociais do trabalho (artigo 1º, 
IV), além de objetivos fundamentais de ordem moral e humana, como cons-
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truir uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 2º, I), erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (artigo 2º, 
III), promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 2º, IV).

A dignidade da pessoa humana, o valor imprescindível, gera a funciona-
lização dos institutos do Direito Civil à promoção e ao desenvolvimento da 
personalidade, tanto para as situações patrimoniais como para as não patri-
moniais (MEIRELES, 2009, p. 38).

Dessa forma, a finalidade dos institutos de Direito Civil não pode se afas-
tar do projeto constitucional. Com a tutela da personalidade, sendo ela valor 
máximo do ordenamento jurídico brasileiro, todas as situações jurídicas, pa-
trimoniais ou não, tornam-se instrumentos de proteção e de desenvolvimen-
to da pessoa humana (MEIRELES, 2009, p. 39).

Contudo, as situações existenciais incidem imediatamente sobre o desen-
volvimento da personalidade, enquanto que as situações patrimoniais ape-
nas de forma mediata. Em vista disso, as situações existenciais têm a função 
imediata de desenvolvimento da personalidade, cuja observância é necessá-
ria para serem tuteladas (MEIRELES, 2009, p. 39).

As situações existenciais têm finalidade precípua e imediata de promover 
o livre desenvolvimento da personalidade, alcançando o topo da hierarquia 
valorativa constitucional, motivo de sua prevalência sobre as situações patri-
moniais e não patrimoniais stricto sensu. A superior relevância das situações 
existenciais possibilita a sua prevalência em conflitos, a fim de que se pre-
serve o valor máximo de tutela da pessoa humana (MEIRELES, 2009, p. 39).

Os bens jurídicos que são objeto dos direitos da personalidade encon-
tram-se divididos em: a) físicos (vida, corpo, partes do corpo, imagem, voz, 
cadáver, locomoção); b) psíquicos (liberdades “expressão, culto e credos”, in-
timidade, segredos “pessoais e profissionais”, higidez psíquica), e c) morais 
(nome, reputação, direito moral de autor, dignidade pessoal, sepulcro, lem-
branças de família e outros) (BITTAR, 2008, p. 64).
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Assim sendo, na mudança de sexo (e de nome) no registro civil dos transe-
xuais, constata-se o envolvimento de bens jurídicos nos três níveis: o físico, 
quando se fala da disposição do próprio corpo no que diz respeito à cirurgia 
de adequação de sexo, e da própria vida (no caso dos homicídios e das mu-
tilações praticados pela não aceitação do sexo biológico pelos transexuais); 
o psíquico, relativo às liberdades, à intimidade, ao direito ao segredo e à hi-
gidez psíquica; e o moral, no que tange aos aspectos da mudança de nome 
e de gênero no registro civil, envolvendo a dignidade pessoal do transexual.

Nesse viés, encontra-se a liberdade, fundamento de vital importância para 
o efetivo exercício da dignidade humana e dos direitos de personalidade.  A 
liberdade pode ser entendida como o poder que o homem tem de tomar ati-
tudes em busca de seu desenvolvimento e da realização de sua dignidade, 
nitidamente entruncada ao agir humano. 

Dessa forma, para que as mudanças necessárias ocorram a fim de que 
seja respeitada a dignidade da pessoa humana do transexual, cujo sexo 
biológico (nos casos da realização da cirurgia), psíquico e civil estejam de 
acordo com sua realidade vivida, é imprescindível que o transexual tenha 
liberdade para poder fazer as adequações que sentir necessárias. Essa li-
berdade para decidir o que deseja fazer com seu corpo, com sua forma de 
agir, de representar-se e de ser reconhecido está traduzida como autono-
mia decisória do indivíduo.

2. O TRANSEXUAL E A CONSTRUÇÃO DE SUA AUTONOMIA DECISÓRIA  

As situações existenciais tutelam a pessoa humana, que é o seu maior fim 
social; sendo assim, constitui a própria função social. Nessas situações, está 
em xeque a dignidade da pessoa humana, de interesse tanto individual quan-
to coletivo. Em suma, o interesse individual que coincide com o desenvol-
vimento da personalidade é o fim social máximo no direito brasileiro. Esse 
conceito está inserido na redefinição do conceito de interesse público e da 
supremacia deste sobre o privado. Na noção de interesse público inclui-se, 
contemporaneamente, o interesse público primário que se refere aos inte-
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resses de toda a sociedade, relacionados aos princípios constitucionais fun-
damentais (MEIRELES, 2009, p. 44).

Nesse sentido, Barroso (2005, p. XV) ressalta que a realização do interesse 
público ocorre quando o Estado cumpre, de maneira satisfatória, seu papel, 
mesmo que referente a um único cidadão. Se determinada meta coletiva (p. 
ex.: garantia da segurança pública, saúde pública) viola a dignidade humana 
de uma só pessoa, a meta deve ser preterida (BARROSO, 2005, p. XVII).

No viés da dignidade do indivíduo, encontra-se a sua liberdade, nela deli-
mitadas a privacidade e a intimidade; o público e o privado. Bittar (2008, p. 
66) afirma que o circuito privado das pessoas nas esferas pública e privada 
varia apenas de extensão. Na pública, os acontecimentos fluem normalmente 
para a sociedade em geral; na esfera privada, partes de fatos de ordem pes-
soal extrapolam para a comunidade (família, amigos, negócios), restando as 
constitutivas de segredos reservadas apenas para o intelecto do interessado. 
Ressalte-se que a esfera privada subdivide-se em esfera individual (da pes-
soa em contato com o mundo exterior); e esfera privada propriamente dita 
(em sentido estrito, da sua intimidade, confidencialidade ou segredo), com 
pouco ou nenhum participante.

Em 1957, Heinrich Henkel também tripartiu a vida privada em círculos 
concêntricos, como fez Heinrich Hubmann, em 1953, em sua “teoria dos cír-
culos concêntricos da esfera da vida privada” ou “teoria das esferas da perso-
nalidade”. Porém, diferentemente de Hubmann, Henkel incluiu como círculo 
nuclear o segredo, deixando o círculo da intimidade como intermediário e 
o da privacidade como círculo externo. Esse entendimento foi difundido no 
Brasil por Paulo José da Costa Junior, seguido pela doutrina majoritária.

O direito à privacidade pessoal constitucionalmente protegido é indispen-
sável a qualquer concepção moderna de liberdade. Cohen (2012, pp. 169-
170) entende que a reconciliação da universalidade e particularidade, auto-
nomia e identidade, não pode ser inteiramente resolvida na esfera pública, 
constituindo precondições fundamentais para a cidadania pública e para a 
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construção e defesa de identidades únicas as quais dependerão da manuten-
ção das necessárias proteções políticas e legais da privacidade. 

Em suma, tanto a proteção a uma multiplicidade de “vozes” na esfera pú-
blica, (universalidade) como a proteção à privacidade (particularidade) são 
cruciais para qualquer projeto de democratização que tente evitar a exclu-
são, o nivelamento e a homogenização. A autora afirma, ainda, que se deve 
“desconstruir” conceitos que servem às finalidades da dominação, e redes-
crever o bem protegido pela privacidade.

A noção de privacidade tem seu núcleo na inviolabilidade da personali-
dade, na intimidade e na integridade corporal (COHEN, 2012, p. 173). Nas 
relações íntimas, deve-se preservar a informação, o acesso e a comunicação 
interna, imprescindíveis à confiança, e é isso que os direitos de privacidade 
associativa buscam assegurar. Por outro lado, os direitos à privacidade in-
dividual buscam preservar a integridade pessoal e corporal dos membros 
da família, contra abusos perpetrados dentro da entidade familiar (COHEN, 
2012, p. 177).

Esse conceito de privacidade busca assegurar aos indivíduos “autono-
mia de decisão a respeito de certas preocupações intensamente pessoais” 
(COHEN, 2012, p. 181). Para Cohen (2012, p. 188), os novos direitos à pri-
vacidade incluem aspectos informacionais e decisórios, exercendo um pa-
pel importante na proteção das capacidades dos sujeitos e na formação da 
autoconcepção coerente, autêntica e distinta.  Além disso, a proteção à pri-
vacidade é muito mais do que o direito a ser deixado em paz, compreende 
a proteção de “frágeis identidades concretas e processos de autoafirmação 
que, na verdade, são constitutivos de quem somos e de quem desejamos ser” 
(COHEN, 2012, p. 189).

Pode-se dizer que o direito à privacidade pessoal consiste em poder ser 
diferente, em decidir questões pessoais sem a necessidade de justificar à 
sociedade o motivo da escolha. O sentimento de controle da própria identi-
dade, sobre o acesso a si próprio, sobre quais aspectos de si serão apresen-
tados em que momento e a quem, juntamente com a capacidade de exigir ou 
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de renunciar às demandas por acesso é claramente empoderador (COHEN, 
2012, p. 191-193).

A autoconfiança afirma-se no momento em que se pode dispor livremen-
te do próprio corpo, coordenar harmoniosamente suas funções e regular o 
acesso a ele. Sem isso, sem pelo menos esse reconhecimento mais básico 
da dignidade de alguém, a autoimagem do indivíduo fica mutilada (perda 
da confiança). O mesmo ocorre com a segurança que lhe é necessária para 
interagir adequadamente com os outros e expressar suas próprias necessi-
dades e sentimentos (COHEN, 2012, p. 196). Dessa forma, o transexual que 
não se identifica com o sexo anatômico, nem com o sexo registral, sente 
perdida sua dignidade. 

Nossa relação com o corpo, nossa corporificação (embodi-

ment), é o substrato crucial de nossa identidade, mas não o seu 

todo. Uma vez que reconheçamos que a formação da identidade 

ocorre ao longo de nossas vidas, podemos ver que o significado 

simbólico que atribuímos a nossos corpos e individualidades 

tem muitas fontes e pressupostos (COHEN, 2012, p. 197).

A inadequação dos documentos com a realidade fática traz, como con-
sequência, abusos contra os transexuais, que ficam submetidos a situações 
constrangedoras, a assédio moral e à dificuldade em encontrar emprego: as 
vagas disponíveis frequentemente são na área de moda e de beleza e acabam 
tendo que trabalhar na rua, prostituindo-se, para angariar seu sustento. 

As longas filas de espera para a realização da cirurgia de transgenitaliza-
ção via Sistema Único de Saúde (SUS), e os altos preços da cirurgia no sis-
tema privado, levam o transexual a permanecer à margem da sociedade e 
a ter seus direitos negados. Muitos sucumbem frente à discriminação e ao 
preconceito. Não suportam continuar passando por situações vexatórias e 
acabam, muitas vezes, automutilando-se, tentando realizar autocirurgia ou 
atentando contra a própria vida (GADVS, 2014).  
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Honneth (2010, p. 118) abrange esse tema na teoria da individuação hu-
mana, na qual se verifica dependência de constante reafirmação pelo outro. 
O desrespeito pode implicar lesão, e a identidade da pessoa entra em colap-
so. Essa dependência cresce conforme aumenta a consciência de sua indi-
vidualidade, pois passa a depender mais do reconhecimento da sociedade. 
Implica dizer que a vulnerabilidade humana, constituída pelo desrespeito, 
decorre do entrosamento, da individuação e do reconhecimento. 

Essa desvalorização social torna o indivíduo vítima de perda de autoesti-
ma, ou seja, ele não concebe mais a si próprio como um ser com traços carac-
terísticos e habilidades dignos de estima. Dessa forma, a pessoa é privada do 
reconhecimento expresso pela aprovação social tipo autorrealização adqui-
rida, através de árduo processo de encorajamento por meio da solidariedade 
do grupo (HONNETH, 2010, p. 121).

A degradação social e a humilhação colocam em xeque a identidade do ser 
humano na mesma proporção que as doenças físicas comprometem o bem-
-estar do indivíduo. O tratamento preventivo de doenças equivale à garantia 
social das relações de reconhecimento, capazes de proporcionar ao sujeito 
a maior proteção possível contra o desrespeito (HONNETH, 2010, p. 122).

Aliás, as mudanças de prenome e de sexo vêm sendo autorizadas, mas ain-
da não há uniformização da jurisprudência, conforme provimento em parte 
na Apelação para mudança de nome e sexo sem a submissão à cirurgia de 
transgenitalização, em que a relatora relacionou o princípio da dignidade 
humana com a autonomia, a razão e a autodeterminação de cada pessoa. 
(Apelação Cível Nº 70013909874, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 05/04/2006).

Conforme já observado anteriormente, o registro civil deve ser um meio 
de individualização e de identificação da pessoa na sociedade. Como o indi-
víduo pode ser representado e, mais ainda, identificado se o seu registro não 
corresponde à realidade? Dessa forma fundamenta o relator, Sérgio Fernan-
do de Vasconcellos Chaves, que o indivíduo fica exposto à situação vexatória 
quando apresenta o descompasso entre o nome registral e sua identidade 



259PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

social, sendo justificada a alteração pelo apelido público e notório.  (Apela-
ção Cível Nº 70000585836, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/05/2000).

O princípio basilar da dignidade da pessoa humana, visando à identidade/ 
do reconhecimento da pessoa transexual, sopesa a falta de lei específica a 
respeito da adequação do prenome no registro civil de homossexuais e tran-
sexuais. Assim dispôs o desembargador relator, Rui Portanova do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, constando que as características físicas e psí-
quicas devem estar em conformidade com o nome que representa a pessoa 
coletiva e individualmente, autorizando a retificação do nome, mesmo sem 
a realização de cirurgia de adequação. (Apelação Cível Nº 70022504849, Oi-
tava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 
em 16/04/2009).

No Brasil, Moura (2015), realizou pesquisa jurisprudencial a fim de ava-
liar quais os argumentos utilizados pelos juízes para justificar sua decisão 
referente aos pedidos de mudança de nome e gênero no registro civil de 
transexuais nos tribunais brasileiros. Foram analisados 25 acórdãos em sede 
de apelação, restringindo-se a pesquisa às decisões dos tribunais de justiça 
dos estados, cujo pleito fosse a retificação no registro civil de nome ou nome 
e sexo de transexuais e cujo conteúdo fosse de mérito. 

Dos 25 acórdãos, quatro jurisdicionados eram transexuais operados e 
vinte e um transexuais não operados. Três eram de homens trans (FtM) e 
22 de mulheres trans (MtF). Apenas um relator de um acórdão utilizou cor-
retamente a identidade de gênero referente ao transexual. Dos 21 casos de 
transexuais não operados, em onze deles o pleito era apenas para a altera-
ção do nome no registro civil, e em dez, para alteração de nome e sexo. Dos 
onze casos pela retificação, apenas do patronímico, seis foram rejeitados e 
cinco acatados. Dos dez casos pedindo a retificação registral de nome e sexo, 
em cinco o pedido foi integralmente acatado, em quatro ambos os pedidos 
(nome e sexo) foram rejeitados e em um concedeu-se apenas o direito à reti-
ficação do nome (vide quadro 1). 



260 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

Quadro 1. Total de casos analisados, pedidos e respectivas decisões 
(MOURA, 2015)

Operados 
(4)

Não operados (21)

Todos 
tiveram seu 
pleito de 
mudança de 
nome e sexo 
acatado

Pedido apenas 
retificação do  
nome (11)

Pedido retificação de nome e sexo (10)

Deferido Indeferido Deferido 
Totalmente

Deferido só 
nome

Indeferido 
totalmente

5 6 5 1 4

Quadro 2. Total de casos não operados analisados, respectivas deci-
sões, independentemente do pedido e fundamento decisório constante 
na ementa (MOURA, 2015)

Não operados (21)
Nenhuma retificação 
registral autorizada

Retificação registral apenas 
do nome autorizada

Retificação registral de 
nome e sexo autorizada

10 6 5
Ausência de cirurgia 
transgenitalizadora (9)
Mero capricho (1)

Diagnóstico de 
transexualismo (3) 
Diagnóstico de 
transexualidade (1) 
Transtorno de gênero (1) 
Sem ementa (1)

Diagnóstico de 
transexualismo (2) 
Prova da condição de 
transgênero (1) 
Laudo psicológico (1) 
Identidade de gênero (1)

Num segundo recorte (vide quadro 2), onde foram selecionados apenas os 
21 casos de transexuais não operados, desses, 10 tiveram seu pedido total-
mente negado e 11 tiveram provimento para a retificação apenas do nome 
(6 pessoas) e do nome e sexo (5 pessoas). Cumpre salientar que entre esses 
11, 03 eram homens trans (ftm), cuja cirurgia ainda é experimental devido a 
aspectos relacionados à estrutura e à fisiologia do órgão masculino, fato que 
afasta a realização da operação. (MOURA, 2015)  
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Observou-se que dos dez casos em que nenhuma retificação registral foi 
permitida, em nove, o fundamento principal foi a ausência da transgenita-
lização. Em um único caso concluiu-se que o pleito realizava-se por mero 
capricho não tutelável. Embora as onze decisões que autorizam a mudança 
do registro civil de transexuais, independentemente da realização de cirur-
gia, representem um avanço significativo na compreensão da identidade de 
gênero pela jurisprudência, percebe-se que a decisão foi tomada com base 
em critérios biomédicos. Apenas uma não faz referência à patologização 
da identidade transgênera na ementa, embora na íntegra da decisão o faça. 
(MOURA, 2015)

Ou seja, os principais critérios utilizados para fundamentar as decisões 
foram primordialmente médico-diagnósticas para dar legitimidade à de-
cisão, invocando-se provas da existência de uma patologia que pode ser 
transexualismo, transexualidade, transgeneiridade, transtorno ou disforia. 
(MOURA, 2015). 

No entanto, a importância de nome e sexo no registro civil é vital para a 
inserção do transexual no mercado de trabalho, que tem relação direta com 
a inserção social. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transe-
xuais (ANTRA), 90% das travestis e das transexuais estão prostituindo-se 
no Brasil. Ainda que elas queiram arranjar emprego com rotina, horário 
de trabalho e carteira assinada, o preconceito fica evidente quando elas se 
candidatam a uma vaga. O currículo é elogiado pelo entrevistador, porém, 
ao observar os documentos como de sexo oposto ao aparente, é o fim da 
entrevista (ANDRADE, 2013)102.

Por esse motivo, muitos transexuais não se assumem, pois dependem do 
emprego, no qual podem vir a sofrer assédio moral, tanto vertical, promo-
vido pelo patrão, como horizontal, promovido pelos colegas. Os transexuais 
que se assumem normalmente são autônomos ou possuem vida estável, de 

102 Entrevista concedida à blog. Ver referências.
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forma que não dependem de patrão ou de emprego, é o que relata Marcia 
Rocha, advogada transexual (ROCHA, 2014).103

Aliás, o problema vivido pelos transexuais começa ainda mais cedo, ou 
seja, na falta de aceitação pelos pais e pelo preconceito e discriminação so-
fridos na escola. Dessa maneira, a maioria desiste de estudar, de forma que, 
desde cedo, se veem tolhidos da chance de galgar estudos visando a profis-
sões mais bem remuneradas. 

Sobre este aspecto, Bohm (2009, p. 98) realizou pesquisa na qual analisou 
um grupo de 20 transexuais de diferentes classes sociais escolhidas alea-
toriamente. Desse total de 20, apenas 01 (5%) havia entrado na faculdade; 
e, 07 (35%) saíram da escola em função do preconceito. Ainda nesta linha, 
Bento (2011, p. 555) afirma que não existem indicadores para medir a ho-
mofobia (e a transfobia) na escola por causa do “disfarce” do “manto invisi-
bilizante” da evasão. Na realidade, o que ocorre é um processo de expulsão, 
em que devem ser averiguados os motivos que levaram o aluno transexual a 
não frequentar mais a escola. 

Melo (2014)104 afirma que o transexual sofre o mesmo tipo de discrimi-
nação que as mulheres, pois representa uma “vergonha” para o masculino 
(empresa), por ter desistido do poder, de “ser homem” e por ter assumido o 
lado frágil, feminino:

Quando você fere o ideário machista de colocar um homem de 

salto alto, ou seja, de você pegar este homem e colocar numa 

condição feminina que é inferior, isso é um problema sério: ‘os 

homens’ não aceitam. ‘Os homens’ que eu digo no sentido de 

instituições (MELO, 2014).

103 Entrevista concedida à Tv Brasil: Caminhos da Reportagem. Transexual: a busca pela 
identidade. Ver ref.
104 Entrevista concedida à Tv Brasil: Caminhos da Reportagem. Transexual: a busca pela 
identidade. Ver ref.
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No caso de trans homem, continua Melo (2014), a discriminação ocor-
re porque, na visão institucionalizada da empresa, ele sempre será mulher 
querendo adentrar no universo masculino de poder. Assim, o homem trans 
sofrerá o estigma de ser considerado sempre mulher, pois nasceu assim, sem 
“pênis”; já a mulher trans sofre o assédio moral pois desistiu do “poder” – 
masculino – para se associar ao “fraco” – o feminino.

Ganham importância, nesse contexto, os estudos das autoras pré-femi-
nistas Simone de Beauvoir (1949) e Margaret Mead (1935) que revelaram 
a opressão feminina nas sociedades ocidentais relativa à sua sexualidade 
exercida pelo poder econômico, biológico e psicológico masculino. A mulher 
era tratada como “o outro”, o negativo do homem e, por consequência, infe-
rior a ele. Na célebre frase de Beauvoir, “não se nasce mulher, torna-se uma” 
(BEAUVOIR, 1949, p. 9), pode-se verificar que o ser feminino é um ser cons-
truído culturalmente, já o masculino parece pré-determinado.

Das teorias mencionadas decorrem várias correntes feministas como a 
teoria queer, influenciada por Mead. Essa teoria afirma que a “orientação” se-
xual e a identidade sexual ou o gênero dos indivíduos são resultado de uma 
construção social e que, portanto, não existem papéis sexuais essencial ou 
biologicamente inscritos na natureza humana. Louro (2004, p. 47) alega que 
“a teoria queer permite pensar a ambiguidade, a multiplicidade e a fluidez 
das identidades sexuais e de gênero, mas, além disso, também sugere novas 
formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a educação”. Vê-se 
que a teoria queer foge dos padrões normativos e estigmatizadores impostos 
pela biologia e pelos padrões sociais.

A sexualidade passa não apenas pelo biológico, mas a cultura e as re-
presentações sociais em torno do sexo também influenciam diretamente 
o comportamento dos indivíduos inseridos em suas realidades (ALBANO, 
2013, p. 100).

Berkman (2013, p. 329) ressalta que a autoconstrução sexual do ser hu-
mano em si mesmo e nos demais constitui tema dos mais debatidos, sofren-
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do ataques constantes e apresentam interessantes particularidades. Pare-
cem não identificar-se a nenhum projeto de vida, pois a sexualidade não lhes 
resulta de opção.  A liberdade para fazer projetos está no autoconstruir-se de 
acordo com sua sexualidade. 

Assim, a liberdade para autoconstruir-se, para criar a própria identidade 
através da autonomia decisória e, consequentemente, implementar o pró-
prio projeto de vida está intimamente ligada ao empoderamento da dignida-
de da pessoa humana. A identidade sexual traz questões concomitantes com 
outras “identidades”: étnica, nacional, idiomática e até religiosa, sendo útil 
em matéria de discriminação (BERKMAN, 2013, p. 330)

A autonomia decisória existencial volta para a satisfação de interesses e 
das funções relativos à pessoa, tais como o livre desenvolvimento da perso-
nalidade, os quais merecem tutela e são socialmente úteis, mas não se su-
bordina a interesses da coletividade. O fim socialmente útil da autonomia 
existencial consiste na dignidade da pessoa humana, portanto não viola e, 
sim, promove a liberdade individual (MEIRELES, 2009, p. 189).  

E quais os limites dessa autonomia decisória? 

3 ASPECTOS DA TRANSEXUALIDADE NA AMÉRICA LATINA

As cirurgias de mudança de sexo eram proibidas no Brasil até o ano de 
1997. Somente através da Portaria Nº 457, de agosto de 2008, o Ministério 
da Saúde implantou o Processo Transexualizador pelo Sistema Único de Saú-
de o qual foi ampliado pela Portaria Nº 2.803, de 19 de novembro de 2013. 
A idade mínima para procedimentos ambulatoriais é de 18 anos. Esses pro-
cedimentos incluem acompanhamento multiprofissional e hormonioterapia. 
Para procedimentos cirúrgicos, a idade mínima é de 21 anos. 

As cirurgias de redesignação sexual devem ser realizadas nos casos onde 
realmente forem necessárias. Atualmente, quatro hospitais estão habilita-
dos: Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás; Hospital de Clí-
nicas de Porto Alegre; Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade 



265PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

Estadual do Rio de Janeiro; Fundação Faculdade de Medicina da USP. (DOU 
nº 225, de 20-11-2013).

Para realizar a mudança de nome e sexo no Brasil é necessário entrar com 
ação judicial e apresentar ao menos dois laudos médicos atestando tratar-
-se de transtorno de identidade de gênero. Também são necessários docu-
mentos e testemunhas comprovando que a pessoa vive como pessoa do sexo 
oposto há anos. Cumpre ressaltar que, à exceção da via judicial, existe a via 
administrativa, ainda pouco utilizada no Brasil.

Na Argentina, a cirurgia pode ter a cobertura dos planos de saúde para 
seus segurados ou ser realizada nos hospitais públicos gratuitamente. A lei 
Argentina de Identidade de Gênero – Lei 26.743 de maio de 2012 – é consi-
derada a mais evoluída do mundo, pois para mudar o nome não é necessário 
ir até um cartório. Os interessados devem apenas ir a uma espécie de escri-
tório público de registros com declaração, e um funcionário do local pode 
servir de testemunha. (EL PAÍS, 2015).

A lei Argentina não considera doença as identidades trans, e o trâmite no 
Registro Civil é administrativo, além de incorporar a não discriminação das 
identidades transexuais. Até 2008, a jurisprudência argentina admitia a mu-
dança nos documentos dos transexuais, somente após a realização da cirur-
gia de transgenitalização. (TERRA, 2010).

A Lei da Identidade de Gênero Argentina (2012) é considerada conse-
quência da Lei do Matrimônio Igualitário, aprovada em 2010, tornando-se 
o primeiro estado latino-americano a permitir o casamento entre pessoas 
do mesmo sexo.  (JUSBRASIL, 2010). Essa inovadora lei embasa o reconheci-
mento da identidade exclusivamente na autodeterminação. Para tanto, basta 
o requerimento da própria pessoa, pedindo para que seu verdadeiro gênero 
seja reconhecido, pois é a própria pessoa quem sabe bem em qual gênero 
deve viver. Esse avanço é tanto que se estendeu até aos estrangeiros residen-
tes nesse país (G1, 2012).

A lei de identidade de gênero argentina teve impacto na Europa, onde a 
pressão de grupos ativistas fez com que a Suécia revogasse sua lei em 2013 e 
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alterasse seu procedimento de reconhecimento, baseando-se na autodeter-
minação e num processo despatologizado, sem intervenção de profissionais 
de saúde, abolindo a esterilização forçada. (G1, 2012).

O Projeto de Lei 5.002/2013, conhecido como Lei João Nery, em homena-
gem ao primeiro trans homem do Brasil, ainda encontra-se em tramitação no 
Congresso Nacional e é inspirado na lei de identidade de gênero Argentina. 
Sua aprovação seria um passo importante rumo à liberdade das pessoas trans.

No Chile, Ancapan (2014) argumenta que a desigualdade e a discrimina-
ção da sociedade chilena estão profundamente radicadas na cultura mesti-
ça, com raízes na colonização espanhola e culturas pré-hispânicas, moldada 
através da história por uma série de costumes, valores e atitudes que produ-
zem e reproduzem o binarismo, hierarquias e desigualdades de gênero, raça 
e classe. (ANCAPAN, 2014).

Isso explica o alto índice de violência contra as pessoas trans no Chile, 
culminando muitas vezes em assassinato: o fato de elas transgredirem o bi-
narismo de gênero. Dessa forma, Ancapan (2014) defende um debate atual 
que concilie aspectos da Medicina e Direitos Humanos para retirar o estig-
ma patologizante da transexualidade. Portanto, o estabelecimento dessas 
conexões demonstra que as variações de identidades de gênero não são um 
acontecimento recente, nem são decorrentes de alguma patologia, mas têm 
estado presentes na história da humanidade e nas lutas de grupos, em lu-
tas pelo direito à igualdade e erradicação de toda a forma de discriminação. 
(ANCAPAN, 2014).

Apesar de toda esta construção conservadora e de tendência preconcei-
tuosa, movimentos sociais e políticos da história do Chile, sempre foram pro-
pensos a materializar ideais de igualdade e liberdade. Embora seja um país 
signatário de acordos e convênios internacionais, isso não o vincula ou obri-
ga, mas permite avançar para uma sociedade inclusiva. (ANCAPAN, 2014).

No entanto, muitas mulheres trans ainda estão se prostituindo para so-
breviver, pois não conseguem empregos formais devido ao preconceito e à 
vulnerabilidade. E apesar de todas as conquistas na área da igualdade de 
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gênero alcançadas através das propostas feministas e do movimento histó-
rico sexual mundial, as pessoas trans foram invisibilizadas, por serem uma 
minoria dentro de uma grande luta. Assim, perderam a visibilidade em troca 
de juntar forças. A invisibilidade das pessoas trans decorreu da falta de líde-
res visíveis. (ANCAPAN, 2014).

Para um país conservador como o Chile, a lei do Acordo de União Civil 
(AUC) promulgada em 13 de abril de 2015, é um verdadeiro marco histórico 
pois regulamenta a união entre pessoas não casadas, sejam elas do mesmo 
sexo ou não. Dessa forma, o Estado chileno reconhece como família as uniões 
homoafetivas e ficou estabelecido um quinto estado civil para os chilenos, 
além de solteiro, casado, viúvo ou divorciado, foram incluídos os coabitantes 
civis. Esse acordo não necessita de testemunhas e pode ser unilateralmente 
finalizado. (EL PAÍS, 2015).

O chamado Círculo da Problemática Trans no Chile se resume no fato de 
que a identidade nacional deve estar em consonância  com a anatomia, sen-
do necessário se submeter à cirurgia de redesignação de sexo para a retifi-
cação do documento; porém a cirurgia é realizada apenas no setor privado, 
necessitando dispor de recursos e para isso tem que conseguir trabalhar. 
(FUENTES, 2012, p.06).

Apesar de que a Constituição chilena prevê, no artigo 1, inciso 1, a plena 
igualdade, liberdade e dignidade entre as pessoas. Na mesma linha, segue 
o texto constitucional no artigo 19, nº 1, inciso 1, reafirmando que a Cons-
tituição garante a todos “o direito à vida e à integridade física e mental da 
pessoa”, não fazendo distinção entre heterossexuais, homossexuais, transgê-
neros e bissexuais. Da mesma forma o artigo 19, nº 4, protege a privacidade 
e a honra pessoal. Além disso, o artigo 19, nº 26, instrumentaliza a defesa dos 
direitos fundamentais. (FUENTES, 2012, p.08).

A falta de lei específica sobre a identidade de gênero causa lacunas da lei, 
o que permite que ocorram injustiças e insegurança jurídica. As leis aplicá-
veis são duas: a de Registro Civil e a Lei de troca de nome. Porém nenhuma 
dessas leis faz referência específica à identidade de gênero como causa da 



268 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

retificação, ficando a critério pessoal do juiz ou do oficial do registro. Nem 
mesmo o tratamento de saúde das pessoas transexuais está regulamentado, 
existindo apenas algumas circulares do Ministério da Saúde, como a Via Clí-
nica Trans que incluiu, em setembro de 2011, a adequação dos transexuais 
no Sistema Público de Saúde, porém com pouco efeito prático, sendo mais 
formal. (FUENTES, 2012, p.14).

Dessa forma, existe diversidade de sentenças, desde o deferimento de mu-
dança de nome e sexo sem a realização da cirurgia, como ocorreu em 2007 
e 2008, quando três homens trans conseguiram a mudança de nome e sexo 
sem a transgenitalização feminino para masculino (ftm) caso em que a ci-
rurgia não é satisfatória e por este motivo sua realização é afastada. Tam-
bém pode ser verificada sentença parcialmente procedente com concessão 
apenas da retificação de nome, mas não do sexo legal, nos casos em que não 
foi realizada a cirurgia de redesignação sexual, com base no artigo 31 da Lei 
4.808, sobre o não uso de nomes ridículos. Esta mesma Lei 4808 de Registro 
Civil também foi usada como fundamento para o indeferimento da retificação 
de nome e sexo por não ter sido realizada a cirurgia. (FUENTES, 2012, p.11).

O primeiro texto legislativo do Chile, que faz referência explícita à iden-
tidade de gênero é à lei contra a discriminação popularmente chamado de 
“Lei Zamudio”, promulgada em 12 de julho de 2012, em homenagem a Daniel 
Zamudio, jovem gay assassinado de forma brutal supostamente por neona-
zis. (FUENTES, 2012, p.15;17).

Por outro lado, a Colômbia subsidia as cirurgias de adequação de sexo 
nos casos de hermafroditismo em menores de idade, quando a Corte Cons-
titucional preceitua a realização do procedimento cirúrgico frente ao diag-
nóstico de transtorno de identidade sexual. As seguradoras de saúde estão 
obrigadas a fazer a cobertura das cirurgias, após precedente em 2012, quan-
do a Justiça entendeu que essas intervenções são determinantes para a cons-
trução da identidade. (EL PAÍS, 2015).

Assim, desde junho de 2015, para retificar o nome nos documentos é ne-
cessário apenas ir a um cartório. Antes disso, era preciso se submeter a exa-
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mes físicos para comprovar a mudança de sexo. Atualmente, o trâmite dura 
cerca de cinco dias. Mas há discussões quanto à aposentadoria e ao casa-
mento das pessoas trans (EL PAÍS, 2015). Por outro lado, o casamento ho-
moafetivo encontra grande resistência da população colombiana. (OPINIÃO 
E NOTÍCIA, 2015).

O México não financia as cirurgias de transgenitalização. Em alguns esta-
dos, subsidia apenas o tratamento hormonal. Quanto à mudança de nome, 
cada Estado tem suas próprias leis, mas na Cidade do México, desde março 
de 2015, há um trâmite simples. Antes dessa data, o processo poderia de-
morar até seis meses, sendo necessário recorrer a um juizado especial no 
Tribunal da Família. (EL PAÍS, 2015).

No Peru também não há subsídio do sistema público de saúde para as 
cirurgias. Qualquer mudança ou adição de nome de uma pessoa, que envolva 
outros dados como sexo, só poderá ser realizada por motivos justificados e 
mediante autorização judicial. Com a sentença favorável, a pessoa solicita a 
mudança do nome e sexo no Registro Nacional de Identificação e Estado Civil 
(Reniec). A primeira alteração de nome e sexo no país ocorreu em 2011, após 
um trâmite de oito anos na Justiça. (EL PAÍS, 2015).

Por outro lado, na Bolívia a transexualidade não é sequer reconhecida 
legalmente. Os códigos de família permitem que os pais escolham se virá 
primeiro o sobrenome paterno ou o materno, mas não falam de mudança de 
sexo. Não há apoio do Estado às cirurgias. Apenas um único caso público de 
um transexual da classe alta conseguiu a retificação do registro civil, após a 
espera de mais de uma década. As poucas pessoas transexuais que existem 
estão em situação de vulnerabilidade, pois usam seus documentos com as 
identidades que lhes foram designadas ao nascer. (EL PAÍS, 2015). 

O Pew Research Centre revelou que nos maiores países da América Latina, 
metade da população apoia casamentos homoafetivos, contudo, nos países 
andinos (como Colômbia, Peru e Venezuela), cerca de dois terços ainda se 
opõem. Na América Central, a resistência é maior, sendo que a homossexua-
lidade é ilegal em 11 países do Caribe. (OPINIÃO E NOTÍCIA, 2015).
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De fato, apenas o direito cubano, em seu ordenamento repressivo registra 
expressamente a punição de manifestações públicas homossexuais (Código 
Penal, art. 303). Deve-se enfatizar que alguns ordenamentos jurídicos como 
o chileno, embora não possam mais ser considerados repressivos, revoga-
ram suas leis criminalizadoras (no caso do Chile, em 1998) das relações en-
tre pessoas do mesmo sexo, há bem pouco tempo. (RIOS, 2007).

O Equador destaca-se por apresentar ordenamentos protetivos, proibindo 
a discriminação por orientação sexual com previsão constitucional expressa.

Rios (2007) revela, em pesquisa panorâmica dos direitos LGBT, a preva-
lência das abordagens biomédicas na América Latina, especialmente no que 
respeita à transexualidade verificando a ausência de regulamentação funda-
mentada em direitos humanos principalmente nos casos de travestis ou de 
transexuais. Observa-se abordagem repressiva em relação aos travestis, seja 
em relação à prostituição, seja criminalizando atos considerados obscenos 
na via pública. (RIOS, 2007).

Cumpre ressaltar que, do ponto de vista jurídico, na Europa e na América 
do Norte o reconhecimento de direitos sexuais LGBT está intimamente rela-
cionado aos “direitos negativos” como o direito à privacidade e o direito a 
não sofrer discriminação. Por outro lado, a experiência latino-americana 
tem embasamento nos direitos sociais como a reivindicação por direitos 
previdenciários e de inclusão em planos de saúde. (RIOS, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O princípio da primazia da realidade prevê que o fato precede a forma. Sob 
esse aspecto, deduz-se que a realidade corresponde à identidade vivenciada 
pela pessoa, ou seja, em relação à identidade de gênero, implica como as 
pessoas se representam e como são reconhecidos. Logo, o princípio supra-
citado vem corroborar a necessidade de mudança do nome e do gênero nos 
registros das pessoas transexuais, haja vista a situação vexatória pela qual 
passam sempre que houver conferência de documentos. Reforçam-se, nesse 
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caso, os princípios da dignidade humana, da igualdade, da liberdade, da fra-
ternidade, da solidariedade, da proteção e da primazia da realidade.

As experiências vividas, no caso concreto, permitem que a realidade seja 
observada de diversos ângulos. Somado à isso, as inovações da medicina, e 
a tecnologia permitem repensar conceitos. É impensável pensar em obrigar 
um ser humano a viver de forma segundo a qual ele próprio não se reco-
nhece, de forma a impedi-lo de viver com dignidade. Impedir uma pessoa 
de fazer a adequação de nome e sexo no registro civil é fazer com que esta 
pessoa viva à margem, é marginalizá-lo e retira suas possibilidades de viver 
em plenitude, desde suas características mais básicas como a identidade. 

As mudanças requerem tempo para ser assimiladas, pois o binarismo de 
gênero e a heteronormatividade estão intrincados nos conceitos humanos. 
Entrementes, já não existem justificativas para continuar com essa forma 
opressora e criminalizadora da sociedade. Como visto, as sociedades latinas 
em virtude das raízes colonizadoras, apresentam este comportamento tão 
profundamente radicadas na cultura mestiça, moldada através da história 
por uma série de costumes, valores e atitudes. 

A liberdade do indivíduo inclui dispor da própria sexualidade, que se en-
contra inserida na autonomia da vontade. Essa, por sua vez decorre dire-
tamente do princípio basilar da dignidade da pessoa humana. Cumpre ob-
servar também o direito à igualdade, a ter um nome correspondente como 
todas as pessoas, posto que a realidade psicológica e a vivenciada pela pes-
soa transexual é a que deve constar em seus registros, de acordo ao princípio 
da primazia da realidade. 

Dessa forma, percebe-se que uma pessoa pode ter seu gênero latente in-
ternamente, devido a diversos fatores, sejam culturais, econômicos, familiar 
e sociais. Mas, a partir do momento em que o indivíduo consegue incorpo-
rar sua realidade psicológica e decide assumir-se transexual, é de vital im-
portância que a sociedade, a família e o Estado estejam preparados para as 
diferenças. O desajuste causado pela dor moral em consequência de atitu-
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des discriminatórias e preconceituosas constitui crime à dignidade humana, 
comparável à morte moral.

É necessário zelar pela respeitosa convivência dos diferentes, observan-
do o pluralismo sócio-político-cultural, pois não se é mais digno ou menos 
digno pelo fato de se ter nascido mulher ou homem ou de se descobrir tran-
sexual. O direito precisa acompanhar as revoluções humanas e o gênero está 
passando por um processo de readaptação ou de redescoberta em que ape-
nas o processo de visualização do sexo anatômico ao nascimento já não resta 
suficiente, posto que o indivíduo passa por várias transformações ao longo 
da vida. Um diálogo entre medicina e direito ajudam a elucidar a transexua-
lidade e, dessa forma, diminuir a criminalização.

Sendo o sexo multifatorial, verifica-se que a observação do sexo psicosso-
cial da pessoa possui efetividade prática maior e é o que comporta o respeito 
ao princípio da dignidade humana, haja vista ser nome e sexo direitos de 
personalidade que visam à identificação do indivíduo na sociedade e como 
ele é reconhecido em seu meio. A autonomia decisória permite, com base no 
“ser” e não no “ter” que a pessoa transexual viva e seja reconhecida de acor-
do com o sexo psicológico por ele vivido.
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REPRODUÇÃO HUMANA HETERÓLOGA

LA CONTRIBUCIÓN DE DERECHOS DE PERSONALIDAD PARA 
CONSTRUIR EL DERECHO A LA IDENTIDAD GENÉTICA DE 
LAS MINORIAS DERIVADAS DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA  
HETERÓLOGA 

Riva Sobrado de Freitas
Patricia Luzia Stieven

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nosso ordenamento jurídico, assim como os fatos sociais, vão se moldan-
do e se adaptando ao longo do tempo, em razão das constantes mudanças e 
evoluções vividas pela sociedade. Em razão disso, o Direito não pode ser es-
tático, tendo o papel importante de atender às novas necessidades impostas 
pelo progresso social, que nos traz a constitucionalização do direito privado 
como fonte da dicotomia entre o direito público e o privado.

Nessa seara, um dos ramos que mais se modifica no tempo é a ciência bio-
médica, sempre com descobertas importantes para a vida dos indivíduos, 
assim como de toda a sociedade. Essa evolução, consequentemente, traz 
consigo um leque de discussões éticas e jurídicas, uma vez que, muitas ve-
zes, não existem normas reguladoras sobre aquele determinado assunto que 
está atingindo a esfera individual e coletiva da sociedade.
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Conquanto, não é mister do Direito abraçar o mundo científico e seu de-
senvolvimento, mas sim prescrever normas que sirvam de proteção aos di-
reitos individuais e coletivos que possam vir a ser maculados em razão da 
evolução bioética e da ciência biomédica do mundo atual, o que resulta, en-
tão, no surgimento do Biodireito, que serve para impor esses limites jurídi-
cos às condutas biomédicas.

É nesse contexto que o direito de família destaca-se, uma vez que as atuais 
técnicas de reprodução humana artificial não se referem mais, tão somente, 
à biologia e à medicina, mas também ao Direito, ao mundo jurídico do direito 
de família, superando a instituição tradicional centrada no casamento e nas 
relações sexuais, construindo uma família baseada no afeto e na vontade de 
constituir família, de ter filhos, independentemente dos dogmas históricos, 
gerando, então, grandes e polêmicas situações a serem discutidas.

Com efeito, torna-se necessário um estudo sobre as consequências que 
essas técnicas científicas de procriação artificial geram na esfera individual 
de cada pessoa e no seio familiar, uma vez que os efeitos não são apenas mé-
dicos e biológicos, mas jurídicos também, pois as pessoas que fazem parte 
dessa relação são titulares de direitos e deveres em nossa sociedade.

Nesse lastro, o estudo que ora se apresenta tem o objetivo de promover 
uma das discussões mais polêmicas do momento sobre a reprodução huma-
na assistida e o direito de família, o direito do indivíduo advindo da repro-
dução artificial heteróloga de conhecer sua identidade genética, tudo isso a 
par dos reflexos da constitucionalização do direito privado, reconhecendo o 
direito à origem genética como um direito de personalidade, ante a supre-
macia dos princípios constitucionais.

Ademais, considerando o direito à identidade genética como alargamen-
to do direito de personalidade, verifica-se, pois, que é a personalidade que 
impõe nossa própria intimidade, que nos autodetermina, na busca da digni-
dade pessoal, nos tornando seres individuais, seres diferentes entre si, com 
características próprias e direitos únicos a serem tutelados para cada um, 
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buscando o reconhecimento do direito à identidade genética, do indivíduo 
advindo da reprodução humana artificial heteróloga, a fim de determinar a 
abrangência desse direito nas relações familiares, assim como garantir a tu-
tela e proteção desse direito fundamental, pois é a partir da autonomia que 
construímos nossa identidade.

De tal modo, o presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa bi-
bliográfica de fontes secundárias, tendo-se um cuidado todo especial com as 
informações obtidas pela internet. Para a abordagem utilizou-se o método 
lógico-indutivo e como método de procedimento o bibliográfico.

1. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO NO ORDENA-
MENTO JURÍDICO BRASILEIRO

O individualismo em nossa legislação civil teve seu âmago no Código Na-
poleônico, inspirando, então, o Código Civil de 1916, no qual as relações pri-
vadas eram o centro da proteção jurídica, excluindo por vezes, inclusive, o 
Estado de qualquer espécie de intervenção.

Interessante frisar, nesse sentido, que o código civilista de 1916, embora 
nascido em meio a I Guerra Mundial, não trouxe consigo os valores nascentes 
na Europa, mantendo-se devotado ao individualismo jurídico do Código de 
Napoleão, no qual se verificava que o homem era o núcleo da organização 
jurídica da sociedade, por ser dotado de direitos naturais, “inalienáveis e im-
prescritíveis”, como ensina GOMES (1961, p. 22).

Assim, restava cristalina a separação entre direito público e privado, esfe-
ras que não se tocavam, não se cruzavam naquele ordenamento, impondo-se 
ao direito público a tutela dos interesses gerais, ao passo que o privado res-
tringia-se à tutela dos direitos inerentes ao indivíduo, seus direitos naturais.

Todavia, com a evolução social, o ordenamento jurídico viu-se obrigado a 
ampliar o campo de atuação do Estado, ou seja, permitindo que esse agora 
assuma papéis antes apenas dados à iniciativa privada. Isso porque, a indus-
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trialização, a mudança do conceito de contratos, a ocorrência de movimentos 
sociais, levaram o século XIX a uma mudança no panorama jurídico-social, 
saindo das relações estritamente privadas, no qual se primava pela defesa 
única e exclusiva do patrimônio, para se dar espaço ao Estado, como garanti-
dor dos direitos fundamentais do cidadão.

Indubitavelmente, houve um redirecionamento do Direito Civil em seu 
conteúdo, visto que as lacunas existentes deram azo às leis extravagantes 
e especiais, para regulamentar temas não disciplinados pelo Código Civil, a 
fim de disciplinar temas específicos, de forma extensa e especializada, o que 
descaracterizou o cunho exclusivo de relações patrimoniais privadas, outro-
ra colimadas pelo então Código Civil, dando espaço aos microssistemas jurí-
dicos, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor.

É nesse momento histórico que a Constituição Federal, por meio de seus 
princípios, passa a limitar a autonomia privada, estabelecendo deveres e ga-
rantias sociais a todos os indivíduos em suas atividades particulares. A partir 
de então, o Código Civil assumiu um novo papel no sistema jurídico, sendo 
valorado e interpretado em conjunto com outros diplomas legais, sempre a 
par da Constituição Federal, que acaba por unificar o sistema.

Denota-se que, em razão da releitura do Direito Civil e suas relações pri-
vadas, esses valores materiais foram substituídos pela valorização da pes-
soa, de sua dignidade humana, tornando-se, assim, o centro do ordenamento 
jurídico em detrimento do patrimônio, outrora consagrado como máximo 
direito a ser garantido pelo direito brasileiro.

Ora, a prevalência das regras de cunho constitucional faz com que nos 
voltemos para a necessidade de restaurar nas relações civis a primazia da 
pessoa humana, nesse passo, vislumbra-se que nem sempre se falou em 
direito civil constitucional ou constitucionalização do direito civil, por 
muito tempo o direito civil e o direito constitucional foram considerados 
ramos totalmente dissociados, chegando, todavia, ao atual e intenso con-
vívio jurídico.
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Sobre essa evolução, muito bem leciona Luiz Roberto Barroso (BARROSO, 
2008):

1ª. fase: Mundos apartados. No início do constitucionalismo 

moderno, na Europa, a Constituição era vista como uma Carta 

Política, que servia de referência para as relações entre o Esta-

do e o cidadão, ao passo que o Código Civil era o documento ju-

rídico que regia as relações entre particulares, freqüentemente 

mencionado como a “Constituição do direito privado”. [...]. Esse 

modelo inicial de incomunicabilidade foi sendo progressiva-

mente superado.

2ª. fase: Publicização do direito privado. [...] Ao longo do século 

XX, com o advento do Estado social e a percepção crítica da de-

sigualdade material entre os indivíduos, o direito civil começa 

a superar o individualismo exacerbado, deixando de ser o reino 

soberano da autonomia da vontade. [...] É a fase do dirigismo 

contratual, que consolida a publicização do direito privado.

3ª. fase: Constitucionalização do direito civil. A fase atual é mar-

cada pela passagem da Constituição para o centro do sistema 

jurídico, de onde passa a atuar como o filtro axiológico pelo 

qual se deve ler o direito civil. 

Nesse aspecto, é importante destacar que essa evolução trouxe novos va-
lores ao mundo jurídico, valores como a solidariedade social, a razoabilidade 
e a igualdade, denodos que levaram a dignidade humana a um patamar de 
maior relevo no mundo, de uma forma geral, visto que as atrocidades come-
tidas na II Grande Guerra deixaram sequelas que só a bandeira dos direitos 
humanos pode abrandar.

Com efeito, a dignidade da pessoa humana “promove uma despatrimonia-
lização e uma repersonalização do direito civil, com ênfase em valores exis-
tenciais e do espírito, bem como no reconhecimento e desenvolvimento dos 
direitos da personalidade” (BARROSO, 2008).
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Isso porque, apesar do cunho eminentemente patrimonial, verifica-se que 
o direito privado reinventou-se ao dar espaço à valorização da pessoa hu-
mana, que hoje é o núcleo da proteção jurídica. Nesse passo, o desafio dos 
civilistas é valoração da dignidade humana, da pessoa em primeiro lugar, e 
só depois do seu patrimônio.

Entende-se, assim, que foi isso que a Magna Carta estabeleceu entre os 
valores originários do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa 
humana, a fim de afastar a visão patrimonialista que sempre imperou nas 
relações civis, visto que atualmente é incompatível com os novos valores im-
buídos pela Constituição Federal.

Todavia, os casos concretos que nos assombram não permitem uma única 
solução. Tanto é verdade que Virgilio Afonso da Silva, nos desafia ao dizer 
“falar em direito civil constitucional pressupõe, a meu ver equivocadamen-
te, que haja uma parte do direito civil completamente imune às influências 
dos princípios constitucionais e outra que seria por eles conformada” (SILVA, 
2011, p. 171).

Não obstante isso, é inegável que há no Brasil um processo de constitucio-
nalização do direito civil, que vem crescendo progressivamente, inclusive, 
pelos tribunais pátrios, uma vez que a Constituição Federal trouxe sim um 
impacto sobre o direito privado, que, de forma alguma, macula os preceitos 
civilistas, muito pelo contrário, potencializa e moderniza o direito civil, que 
tanto tem sofrido modificações em razão da evolução social e tecnológica do 
mundo globalizado.

Um exemplo disso é a reprodução humana assistida, prática muito utiliza-
da em nossa sociedade, principalmente, a denominada heteróloga, no qual 
são utilizados além do material genético de um dos pais afetivos, o material 
genético de um doador.

Ocorre que o indivíduo originado dessa espécie de reprodução artificial 
não tem acesso às informações do doador, não sabe quem é o seu pai ou mãe 
biológico (doador), não conhece sua origem genética, sua história de um dos 
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lados consanguíneos, visto que a legislação vigente não dispõe de mecanis-
mos para que essas pessoas obtenham tais informações, podemos dizer que, 
atualmente, esses indivíduos fazem parte de uma minoria social que sofre 
violações de seus direitos fundamentais, como veremos a seguir.

Assim, o operador do direito deverá, para libertar-se do emara-

nhado de impasses jurídicos que se levantam pela biotecnolo-

gia, assumir a obrigação de ordenar a sociedade com o auxílio 

dos ditames do biodireito, passando a ver o direito mais como 

‘arte do bom e do justo’ do que exatamente valer-se de um rigor 

baseado no ‘purismo e na tradição’, tendo em vista a necessida-

de de interdisciplinaridade que permeia as relações contempo-

râneas. (MALUF, 2013, p. 25-26)

Destaca-se que não se busca o reconhecimento de paternidade ou materni-
dade, tanto menos direitos sucessórios, mas tão somente o direito de conhe-
cer sua origem genética, sua identidade, sua personalidade, sua história de 
vida, uma vez que isso não é possível sem conhecer o seu passado genético.

O homem por si só tem a necessidade de individualização, que se dá por 
meio de uma identificação, seja pelo nome, pela aparência, pela família, moti-
vo pelo qual, se entendermos o direito à identidade genética como um direito 
da personalidade teremos, talvez, uma garantia constitucional de proteção a 
esse direito, uma vez que “a pessoa se qualifica pela sua identidade, que se 
encontra configurada na sua personalidade” (REIS, 2001, p. 7).

Personalidade, em sentido jurídico, “é uma aptidão, que toda pessoa hu-
mana tem, para ser sujeito de direitos e obrigações no mundo jurídico. É um 
dom inato, bastando o nascimento com vida para que se reconheça à pessoa 
humana essa aptidão” (SILVA, 1998, p. 5), reportando-nos, assim, à autoder-
teminação, à autonomia para construir uma identidade, baseada, então, na 
dignidade pessoal.
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2. A CONTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE PARA A 
CONSTRUÇÃO DO DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA

Os direitos da personalidade abrangem o ser humano em toda a sua es-
sência, uma vez que “a atual concepção dos direitos da personalidade nasceu 
da necessidade de se olhar o homem em sua ontologia, fruto das barbáries 
cometidas nas guerras mundiais do século passado, que dizimaram milhões 
de pessoas” (SÁ E TEIXEIRA, 2005, p. 38). Esse enfoque diferenciado provo-
cou grande efeito na ordem jurídica, pois essa verteu seu foco principal do 
patrimônio para a pessoa, colocando-a em seu centro, elegendo como obje-
tivo primordial a promoção da dignidade humana. Nesse sentido, mostra-se 
importante destacar o objeto dos direitos de personalidade, para a configu-
ração do direito à identidade genética:

O objeto dos direitos de personalidade são projeções físicas ou 

psíquicas da pessoas, as suas características mais importantes. 

As projeções da personalidade, suas expressões, qualidades, 

atributos, modos de ser são bens jurídicos e se apoiam no direi-

to positivo. [...] Com os direitos de personalidade, protege-se o 

que é próprio da pessoa, como o direito à vida, o direito à inte-

gridade física e psíquica, o direito à integridade intelectual, o di-

reito ao próprio corpo, o direito à intimidade, o direito à privaci-

dade, o direito à liberdade, o direito à honra, o direito à imagem, 

o direito à identidade, dentre outros. (GOZZO, 2012, p. 153)

O princípio da dignidade humana, consagrado em nossa Constituição Fe-
deral, é o alicerce para a maioria dos direitos fundamentais hoje garantidos, 
o que fundamenta, também, o direito à identidade genética, como um direito 
da personalidade, isso porque a pessoa humana ocupa lugar de relevo, sendo 
o máximo valor do ordenamento jurídico, e, portanto, merecedora de tutela 
em toda relação jurídica que faça parte.

Destaca-se que os direitos da personalidade podem se dividir em físico, 
intelectual e moral. Nesse viés, em seu “aspecto físico, destacam-se o direito 
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à vida e ao próprio corpo; no aspecto intelectual, o direito à liberdade de 
pensamento, o direito de autoria científica, artística ou literária e, ainda, no 
aspecto moral, o direito à liberdade, à honra, ao recato, ao segredo, à ima-
gem, à identidade, além do direito de exigir de terceiros o respeito a esses 
direitos” (DONIZETTI, 2007, p. 65).

Ocorre que de nada adianta ser reconhecido como pessoa, se não nos é ga-
rantido um mínimo de direitos, visto que os direitos da personalidade fazem 
parte do próprio conceito de pessoa, atingindo, entre outros, consoante já 
dito alhures, alguns direitos fundamentais como o direito à vida, à dignidade 
da pessoa humana, à imagem, à liberdade, à autonomia, à honra, à integrida-
de física e psíquica, uma vez que mesmo não estando previsto taxativamente 
no ordenamento jurídico, o direito da personalidade não pode ser negado, 
sob pena de violação dos direitos fundamentais da pessoa advinda da repro-
dução humana assistida heteróloga.

Em linhas gerais, os direitos da personalidade conceituam-se como direi-
tos essenciais e intrínsecos à pessoa, possuindo características muito pró-
prias, dotadas de certas particularidades que lhes conferem uma posição 
singular no cenário dos direitos privados.

Não obstante isso, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, lista os direitos 
e garantias fundamentais, além das limitações aos direitos inerentes à pes-
soa, dentre eles, o direito da personalidade, que atinge todas as pessoas, por 
ser direito originário que nasce com a própria pessoa e toma lugar próprio 
no sistema jurídico. Ademais:

A tipicidade aberta não é incompatível com uma cláusula geral 

de tutela, que, ao lado da tipicidade social reconhecida, estabe-

lece os limites mais amplos da consideração dos tipos. Signifi-

ca dizer que são tipos de direito de personalidade: a) os tipos 

previstos na Constituição e na legislação civil; b) os tipos reco-

nhecidos socialmente e conformes com a cláusula geral. (LOBO, 

2003)
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Assim, é forçoso dizer que os direitos que dão conteúdo à personalidade 
são imprescindíveis na medida em que sem eles a pessoa não existiria como 
tal, ou melhor, são essencialmente fundamentais, pois sem os quais a perso-
nalidade estaria privada de todo o seu valor concreto e não restaria comple-
tamente realizada.

Da mesma forma, não menos importante é frisar que a autonomia da von-
tade, um dos pilares da proteção à liberdade, garantida constitucionalmen-
te a todos, advém no campo das escolhas individuais, no domínio atribuído 
pelo Direito para autorregulação das relações privadas. Autonomia, em ou-
tras palavras, é orientar-se pelas regras da autodeterminação, regendo-se 
por normas que possam vir a ser de respeito universal, de tal valor, portanto, 
que venham a ser um bem para si e para todos (GARCIA, 2012, p. 63).

Para STRENGER (2000, p. 66) “a autonomia da vontade como princípio 
deve ser sustentada não só como um elemento da liberdade em geral, mas 
como suporte também da liberdade jurídica, que é esse poder insuprimível 
no homem de criar por um ato de vontade uma situação jurídica, desde que 
esse ato tenha objeto lícito”.

Nesse sentido,

Extrai-se do exposto que os direitos fundamentais estão dispos-

tos, constitucionalmente, para uma pessoa humana que, porta-

dora de personalidade, tem a proteção dos chamados direitos 

da personalidade – princípio fundamental da ordem jurídica 

constitucional brasileira – lastreados pela cláusula geral dos di-

reitos da personalidade – fundada no princípio da dignidade da 

pessoa humana. (AHMAD, 2009, p. 108)

Com efeito, os direitos da personalidade são imprescindíveis à existência 
do ser, de tal sorte, que ao nascerem com a pessoa, indissociáveis dela se 
tornam e a acompanham por toda a sua existência.
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Nesse lastro, considerados como bens jurídicos a serem tutelados, os di-
reitos da personalidade necessitam de proteção jurídica como garantia da 
própria existência da pessoa humana em seu desenvolvimento no contexto 
social, a fim de garantir a construção da sua dignidade pessoal.

Para SARLET (2007, p. 62):

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrín-

seca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da co-

munidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos 

e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 

uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participa-

ção ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 

da vida em comunhão com os demais seres humanos.

Assim, em relação à tutela privada, sabemos que o dever do Estado é ze-
lar pela paz social e pela justiça, e garantir à pessoa a inviolabilidade e o 
exercício dos seus direitos sociais e individuais, conquanto, no que pertine 
aos direitos de personalidade, se houver urgência na defesa desses direitos 
e, diante da impossibilidade do Estado, é possível que o titular faça uso da 
tutela privada contra o ofensor de seu direito personalíssimo.

Não obstante isso, em uma sociedade fraterna, harmônica e pluralista, 
é dever do Estado garantir a proteção dos direitos dos indivíduos, todavia, 
como já dito alhures, na ausência do Estado, é dever do indivíduo defender o 
que lhe é próprio, ou seja, a vida, a integridade física moral e intelectual, sua 
imagem e sua identidade, para que possa viver com dignidade.

Tangente a isso, destaca-se que, além de informar todo o ordenamento 
jurídico, o princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento para a 
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maioria dos direitos elencados no rol de direitos fundamentais, pois é im-
buído de eficácia e sobrevém direta ou indiretamente sobre os fatos jurídicos 
que circundam a vida dos sujeitos de direito.

Como visto, o princípio da dignidade da pessoa humana é nada mais do 
que um compromisso da sociedade e do Estado para com a liberdade in-
dividual e a vida, devendo sua aplicação ser pautada pela sensatez do caso 
concreto, isso porque o respeito ao ser humano, frente às novas tecnologias, 
só é atingido se houver respeito à dignidade humana, pois não há vida e nem 
outros princípios que sobrevivam sem dignidade.

Pois bem, a evolução das ciências biomédicas e a utilização de seus resul-
tados em nossa sociedade, causa, e não é de hoje, grande apreensão entre os 
profissionais do Direito, principalmente do Direito Civil, quando tratamos de 
direitos da personalidade ligados à bioética, pois muitas são as suas conexões. 

Conquanto, bioética é, em outras palavras

[...] o estudo sistemático da conduta humana nas ciências da 

vida e da saúde, examinada a partir de valores e princípios mo-

rais. A bioética, como parte da ética, é ramo da Filosofia e se vol-

ta para as questões que envolvem a pesquisa, a experimentação, 

o uso da ciência, de técnicas ou tecnologias que interferem na 

vida ou na saúde humana, diretamente. (GOZZO, 2012, p. 149)

Nesse norte, é sabido que o rol de direitos fundamentais não é exaustivo, 
havendo a possibilidade de identificar e estabelecer novos direitos além da-
queles já positivados, que é o caso da bioética, levando-se em conta que o 
princípio da dignidade da pessoa humana e o dever de preservar a diversi-
dade e a integridade do patrimônio genético, fez nascer um novo direito, os 
biodireitos fundamentais, que se apresentam como uma categoria no quadro 
dos direitos humanos e fundamentais (SICILIANI, 2010), posto que pode ser 
definido como:
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[...] o novo ramo do estudo jurídico, resultado do encontro entre 

a bioética e o direito, [...] estudando as relações jurídicas entre o 

direito e os avanços tecnológicos conectados à medicina e à bio-

tecnologia, peculiaridades relacionadas ao corpo, à dignidade 

humana. (MALUF, 2013, p. 16)

Esse novo direito busca tutelar a vida, a proteção integral do indivíduo 
enquanto pessoa, sendo pautado pela bioética, a qual analisa o homem sob 
a ótica de que nenhuma intervenção médica ou biológica venha ferir a digni-
dade da pessoa, estabelecendo, assim, os limites da intervenção tecnocien-
tífica no ser humano nas mais diversas situações, desde a concepção até o 
episódio post mortem.

Assim, os biodireitos fundamentais são a concretização dessas 

idéias, social, política, bioética e filosoficamente, os quais estão 

presentes na limitação, na normatização e na tentativa de pro-

teção integral do ser humano, com a finalidade de garantir as 

suas liberdades e de fundamentar as suas garantias em um Es-

tado Democrático de Direito. (SICILIANI, 2010)

Nesse contexto, retoma-se a ideia do direito à identidade genética, que 
pode ser conceituada como o genoma de cada ser humano, como caracte-
rísticas genéticas ou como a identidade genética como base fundamental da 
identidade pessoal, visto que o direito à identidade genética apresenta-se 
como reflexo do direito do ser concebido conhecer sua ascendência biológi-
ca, como decorrência da inviolabilidade de sua integridade moral, sendo tal 
direito essencial e básico para o desenvolvimento da personalidade.

Isso porque na inseminação artificial heteróloga, no qual se utiliza mate-
rial genético de um terceiro, traz à tona a discussão sobre o direito de o filho, 
advindo dessa técnica de reprodução, saber, conhecer a sua origem, a sua 
identidade genética.
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Na maior parte dos casos, busca-se o conhecimento da origem genética 
por motivos íntimos, psicológicos, que começam atormentar a vida dessas 
pessoas, que passam a querer, então, desvendar de onde vieram, na busca de 
sua dignidade pessoal.

Não obstante isso, a necessidade de conhecer o passado genético pode 
advir em casos de doença, que somente podem ser resolvidos por meio de 
compatibilidade sanguínea. Da mesma forma, o conhecimento da identida-
de genética torna-se, quiçá, mais importante, quando nos deparamos com 
o mundo globalizado, com a sociedade da informação, que nos proporciona 
eliminar as barreiras da distância física através da internet, o que, sem dúvi-
das, pode vir evitar relações incestuosas.

Com efeito, para estabelecer o direito à origem genética como extensão 
do direito de personalidade, devemos compreender primeiro, o direito à 
identidade pessoal, inclusive como autonomia da vontade, pois “sem dúvida 
que o caminho da autonomia no sentido da maioridade individual exige o 
conhecimento da sua rota, de seu terreno, de seus acidentes, dos abismos a 
contornar, do perscrutar o horizonte e de sua interpretação”, proporcionan-
do “os elementos necessários a esse caminhar do ser humano em direção a si 
mesmo, que é o caminho do autoconhecimento – essencial à elaboração das 
leis próprias da autodeterminação” (GARCIA, 2012, p. 64).

Assim, o direito à identidade pessoal envolve um direito à herança pes-
soal, expresso na relação de cada pessoa com aquelas que lhe deram origem. 
O direito à herança pessoal alcança o concreto direito de cada ser humano a 
conhecer a identidade dos seus genitores, enquanto expressão do próprio di-
reito à identidade pessoal, senão mesmo também por exigência decorrente 
do respeito pela respectiva personalidade, todo o ser humano tem o direito 
de saber quem são seus pais biológicos (OTERO, 1999, p. 73-74).

Além disso, envolve o direito de cada ser humano conhecer a forma como 
foi gerado, ou, mais amplamente, o direito a conhecer o patrimônio genético, 
elemento este que, além de reflexos na prevenção de certas doenças, como já 
dito acima, pode ter decisiva importância psíquica não só ao nível do direito 
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à identidade como também quanto ao direito ao desenvolvimento da perso-
nalidade (OTERO, 1999, p. 72).

Não há dúvida de que a primeira ideia que nos vem à mente quando trata-
mos da personalidade é a da figura humana. A personalidade, que é a perfei-
ção da pessoa, isto é, a qualidade do ente que se considera pessoa, agrega-se 
ao homem, traçando-lhe características que lhe são próprias e diferencian-
do-o de outros homens. Em verdade, a par do perfil biológico, é a personali-
dade que, de um modo geral, atribui à figura humana uma fisionomia única e 
peculiar (LEITE, 2001, p. 151).

A personalidade incide sobre a configuração íntima de cada indivíduo, 
pois somos dotados de uma unicidade natural, qual seja, a nossa identidade 
pessoal, expressão da individualidade da nossa própria e exclusiva persona-
lidade física e psíquica (OTERO, 1999, p.65), portanto, há que se concluir que 
a identidade genética, identificação biológica da pessoa, é uma amostra da 
intrincada personalidade humana.

[...] o objeto da tutela do direito ao conhecimento da origem ge-

nética é assegurar o direito de personalidade, na espécie direito 

à vida, pois os dados da ciência atual apontam para a necessi-

dade de cada indivíduo saber a sua história de saúde de seus 

parentes biológicos próximos pata prevenção da própria vida. 

Esse direito é individual, personalíssimo, não dependendo de 

ser inserido em relação de família para ser tutelado ou protegi-

do. (LOBO, 2008, p. 203)

Como dito acima, o direito de personalidade é individual e personalíssimo, 
sendo protegido em nosso ordenamento jurídico por estar inserido no rol de 
direitos fundamentais, nesse viés, destaca-se que não se busca o reconheci-
mento de paternidade para se chegar ao direito de personalidade, mas sim 
simplesmente de saber a sua origem genética e biológica, por ter sido gerado 
através de reprodução artificial heteróloga, sob pena de violação dessa ga-
rantia fundamental.
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Nesse norte, é inegável a vulnerabilidade do tema, visto que se verifica 
uma colisão de direitos fundamentais, considerando que, a princípio, não há 
como estabelecer uma regra para determinar a sobreposição de um ou ou-
tro, pois ambos são de fundamental importância, o que significa dizer que se 
o direito à identidade genética for garantido, estar-se-ia violando o direito 
ao sigilo do doador.

3. TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ARTIFICIAL HETERÓLOGA E A OBRI-
GATORIEDADE DO SIGILO

O presente debate que envolve o direito ao conhecimento da origem gené-
tica é muito melindroso, visto que mexe com o íntimo da pessoa, a sua vonta-
de e até mesmo a necessidade de conhecer suas origens para obter respostas 
sobre si mesma, sua vida, suas características, enfim, para os mais variados 
questionamentos.

Todos nós temos direito de saber nossa origem, nossos ascendentes, quem 
nos gerou, quem realmente nos deu a vida. Desse modo, a pessoa gerada por 
reprodução artificial, a partir do momento em que souber sua verdadeira 
história, terá a vontade de conhecer quem é seu pai/mãe biológica, e então 
começará uma busca incessante na procura da sua identidade genética, 
porque “cada pessoa se vê no mundo em função de sua história, criando uma 
auto-imagem e identidade pessoal a partir dos dados biológicos inseridos 
em sua formação, advindos de seus genitores” (ALMEIDA, 2003).

Essa crise de identidade se dará mais facilmente nas técnicas de 
inseminação heteróloga, no qual um terceiro doa seu sêmen para que a 
mulher venha a ser fecundada, o material biológico não é do “pai presumido”, 
esposo ou companheiro da mulher fecundada, mas sim de um terceiro 
desconhecido. Da mesma forma, ocorre quando há a doação do óvulo, 
que uma vez fecundado é introduzido no útero da mulher “receptora”, o 
filho nascido dela, só se liga biologicamente ao seu marido/companheiro, 
o qual forneceu o espermatozóide que se “juntou” com o óvulo doado. 
Por conseguinte, em termos estritamente biológicos, o pai e a mãe seriam 



295PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

esses terceiros doadores. Assim, no caso da fecundação heteróloga, pode o 
concebido buscar conhecer seus pais biológicos?

Nesse sentido, importante frisar o entendimento do direito comparado:

Apesar do anonimato dos doadores ser a regra em praticamen-

te todos os países que possuem legislação a respeito, atendendo 

aos interesses da criança ou do adolescente, a lei sueca exata-

mente não prevê o sigilo, o anonimato, tendo em vista a neces-

sidade de prevenir doenças genéticas, além de permitir que a 

pessoa possa, com a maioridade, conhecer o genitor biológico. 

[...] O anonimato do doador de material genético deve realmen-

te existir em matéria de reprodução assistida, mas não dentro 

de uma noção absoluta. No Direito europeu, mesmo em alguns 

países que seguem o sistema do Direito continental, filiando-se 

à tradição romana, há divergência de tratamento. Assim, há, em 

alguns textos normativos de países, previsão acerca de exceções 

ao anonimato, ora para prevenir ou curar doenças genéticas, 

ora para reconhecer o interesse da pessoa gerada por meio de 

reprodução assistida em conhecer a sua ascendência (identi-

dade) biológica, mas sem qualquer atribuição de benefícios ou 

vantagens econômicas. Mas, na maior parte dos textos legislati-

vos em vigor, nos países europeus, há a regra do anonimato. No 

caso brasileiro, apesar de não haver qualquer regra expressa 

a respeito, em observância aos princípios, objetivos e funda-

mentos de Direito de Família, eventualmente o sigilo poderá ser 

afastado, cedendo lugar à proteção de interesses de maior rele-

vância. (GAMA apud MACHADO, 2005)

A fim de evitar essa polêmica, o Conselho Federal de Medicina, por meio 
da Resolução n. 2.121/2015, decidiu que o sigilo em torno do nome dos 
doadores e receptores é obrigatório e que as informações sobre pacientes 
e doadores pertencem, exclusivamente, às clínicas ou centros que mantêm 
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serviços de Reprodução Assistida. Vejamos o que diz o inciso IV das Normas 
Éticas para utilização das técnicas de Reprodução Assistida da Resolução do 
CFM n. 2.121/2015, in verbis:

IV - DOAÇÃO DE GAMETAS OU PRÉ-EMBRIÕES

1 – [...]

2 – Os doadores não devem conhecer a identidade dos recepto-

res e vice-versa.

3 – [...]

4 – Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade 

dos doadores de gametas e embriões, assim como dos recepto-

res. Em situações especiais, as informações sobre doadores, por 

motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para 

médicos, resguardando-se a identidade civil do doador.

Em vista disso, existem doutrinadores, como Eduardo de Oliveira Leite, 
que se posicionam no seguinte sentido quanto ao anonimato do doador:

[...] Na hierarquia dos valores estas considerações sobrepujam 

o pretendido “direito” de conhecimento de sua origem. [...] o 

anonimato evita que tanto o doador quanto a criança procurem 

estabelecer relações com vistas a obtenção de meras vantagens 

pecuniárias. Exclui-se o estabelecimento de uma filiação que 

conduziria à ações de investigação de paternidade ou outras 

ações de responsabilidade. (LEITE apud MACHADO, 2005, p. 

119-120)

No entanto, em clara contradição, existem leis que entram em choque com 
o telado anteriormente, como é o caso da Lei 8.069/90, o popular Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o qual estabelece o direito inarredável dos filhos 
adotados terem direito de conhecer sua origem biológica. Assim prescreve 
o artigo 48 da referida lei “O adotado tem direito de conhecer sua origem 
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biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida 
foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos”.

Todavia, cabe ressaltar, que apesar de ser uma lei recente, os seus legisla-
dores, logicamente, ao referirem-se ao direito do conhecimento da origem 
biológica, em nenhum momento pensaram na hipótese da identidade gené-
tica das crianças em casos como o da reprodução humana artificial.

Assim, verifica-se que o posicionamento do Conselho Federal de Medici-
na, na questão em torno do sigilo das informações, impedindo, a princípio, 
a pessoa de conhecer seu pai/mãe biológica, acaba por ferir o disposto no 
artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse contexto é que nasce o conflito: de um lado o direito da pessoa em 
saber sua identidade genética, de outro o direito do doador/doadora de ser 
uma simples ferramenta na concepção de seres humanos medicamente re-
produzidos, não querendo eles ter nenhum envolvimento com o “produto” 
dessa técnica, tendo interesse tão somente em fazer a doação de espermato-
zóides e óvulos para ajudar pessoas inférteis.

Outrossim, analisando o direito de identificação da filiação biológica, de-
ve-se vislumbrar que é um direito fundamental de toda pessoa, sendo, de 
certa forma, impassível de restrição, como estatui o artigo 5° da Constitui-
ção Federal, o qual assegura o princípio da igualdade e, como é sabido, os 
“ensaios” da legislação brasileira sobre o tema inviabilizam a possibilidade 
da pessoa originada dessas técnicas de reprodução conhecer seus pais bio-
lógicos, direito personalíssimo, entrando, mais uma vez em choque de pen-
samentos, acarretando controvérsias jurídicas em torno da constitucionali-
dade da questão. Ademais,

[...] o Código Civil só admitiu a investigatória de paternidade em 

quatro hipóteses a saber: a) em caso de concubinato, ao tempo 

da concepção, da mãe do investigante, com o investigado; 

b) em caso de rapto da mãe do investigante, pelo suposto 

pai, coincidente com à época da concepção; c) em caso de se 
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comprovarem relações sexuais entre a mãe do investigante e 

o pretendido pai, à época da concepção; d)em caso de existir 

escrito daquele a quem se atribui a paternidade, reconhecendo-a 

expressamente. Pelo que se vê dos termos expresso da lei, as 

três primeiras hipóteses são inviáveis em se cuidando de ação 

de investigação de paternidade movida por filho de mulher 

que foi inseminada artificialmente. Não houve concubinato, 

não houve rapto e não houve relações sexuais. (SAMPAIO apud 

MACHADO, 2005, p. 116)

Por um lado, o direito à identidade genética, talvez, possa encontrar jus-
tificativa quando, futuramente, em função do sigilo absoluto, resultem rela-
ções incestuosas, dando aos filhos o direito de ter acesso aos dados biológi-
cos do doador para a descoberta desse possível impedimento matrimonial. 
Pois, em se mantendo o sigilo absoluto da paternidade/maternidade bioló-
gica, em tese, nada impede que irmãos, ou seja, filhos nascidos de material 
pertencente ao mesmo doador/doadora, ou mesmo o próprio doador e uma 
filha contraiam casamento por absoluta ignorância com relação as suas ver-
dadeiras origens.

Assim, mesmo não tendo participado, portanto, não tendo 

escolhido a sua forma de nascimento, o filho nascido da in-

seminação heteróloga, fica tolhido de saber sobre sua origem 

de filiação, sendo-lhe negado o direito à identidade. [...] O co-

nhecimento de sua origem é direito personalíssimo que deve 

ser assegurado a todas as pessoas que desejam conhecer seus 

antecedentes porque trata-se da história da vida de cada um. 

(MACHADO, 2005, p. 121)

Por outro lado, é de se considerar que os laboratórios especializados no 
fornecimento de sêmen/óvulos têm o cuidado de expedir o produto para 
regiões distantes umas das outras, mas essa cautela apenas reduz o risco, 
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pois o homem, atualmente, pode deslocar-se para qualquer lado do mundo 
com facilidade, e, portanto, pode-se perder o controle sobre a distribuição 
do material genético. Além do que, não havendo regulamentação legal dessa 
situação, não há como garantir uma fiscalização eficiente em todos os labo-
ratórios especializados em fecundação artificial.

Contudo, ressalva-se, que o inciso IV, item 4, das Normas Éticas para 
utilização das técnicas de reprodução artificial, da Resolução do CFM n. n. 
2.121/2015, prevê como possível a quebra dessas informações, obrigando-
-se, inclusive, o estabelecimento responsável pelo emprego da reprodução 
artificial a fornecer as informações solicitadas, em situações especiais, por 
motivação médica, porém, exclusivamente para médicos, resguardando-se a 
identidade civil do doador.

Nesse contexto, tanto o direito à identidade e o acesso à informação, quan-
to o direito de privacidade estão pautados no princípio da dignidade da pes-
soa humana e buscam um máximo de respeito aos direitos de personalidade 
do indivíduo. Todavia, há momentos em que haverá conflitos entre esses di-
reitos, de maneira que será necessário um estudo detalhado do caso concre-
to, a fim de identificar qual deles deve prevalecer.

Desse modo, ocorrendo o conflito entre dois ou mais princípios 

em um determinado caso, deve o intérprete considerar o peso 

relativo de cada um deles e verificar, naquele caso concreto, 

qual deve prevalecer, afastando o princípio incompatível. [...] 

Como os princípios possuem uma dimensão de peso maior que 

a das regras, havendo conflito de regras, umas dessas regras 

será invalidada, enquanto no conflito entre princípios, a solu-

ção dependerá do peso e da importância de cada um no caso 

concreto, que não será invalidado, porém apenas não aplicado 

naquela determinada situação. (FERRAZ, 2011, p. 145)

Diante desse conflito, segundo Edson Ferreira da Silva “o equilíbrio entre 
um interesse e outro deve ser buscado pelos operadores do direito, segun-
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do um critério axiológico que deve determinar o interesse prevalecente em 
cada situação”. (SILVA, 1988, p. 68)

Destarte, “a real utilidade da informação deve ser o parâmetro para legi-
timá-la e justificar o desvelamento de aspectos da intimidade de alguém” 

(SILVA, 1988, p. 68). Assim, temos que a intimidade, direito personalíssimo 
instituído constitucionalmente no artigo 5º, inciso X, da Carta Magna, visa a 
proteger o particular em sua privacidade. O objetivo, em princípio, é asse-
gurar que possa manter em sigilo informações que competem somente ao 
titular delas, porém, no caso em epígrafe, esse direito de intimidade do doa-
dor resta relativizado pelo direito à identidade genética do ser gerado pela 
reprodução artificial heteróloga.

4. A COLISÃO ENTRE DIREITOS: O DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA 
VERSUS O DIREITO AO SIGILO DO DOADOR

Notadamente, a intimidade, em um mundo globalizado e proliferado de 
redes sociais como o atual, possui diferente aplicação em nosso cotidiano. 
Com efeito, já é possível observar casos em que outros direitos fundamen-
tais prevalecem em relação à privacidade, justamente por estarmos diante 
de uma realidade diversa e peculiar na sociedade contemporânea.

O direito à intimidade é hoje considerado parte integrante dos 

direitos da personalidade. Tutela o direito do indivíduo de estar 

só e a possibilidade que deve ter toda pessoa de excluir do co-

nhecimento de terceiros aquilo que a ela só se refere, e que diz 

respeito ao seu modo de ser no âmbito da vida privada. (LAFER, 

1988, p. 239)

Com efeito, podemos notar que é bastante controversa a colisão de direi-
tos entre doador e a pessoa gerada pela reprodução artificial, uma vez que 
àquele é garantido o direito ao sigilo, à privacidade, à intimidade, enquanto 
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que a esta é garantido o direito de personalidade, de identidade, de acesso 
à informação, todos direitos fundamentais, garantidos constitucionalmente.

Conquanto, o direito à identidade genética baseia-se na dignidade da pes-
soa humana, tendo em vista que a pessoa tem direito a ter conhecimento de 
onde surgiu e quem lhe gerou a vida. Tal direito não se baseia somente em 
questões emocionais ou psicológicas, mas também médicas, uma vez que co-
nhecer a identidade genética dá base ao indivíduo para conhecer eventuais 
doenças genéticas, propensões genéticas e demais questões ligadas à here-
ditariedade e DNA.

Todavia, o doador de material biológico para reprodução assistida, em 
regra, somente o faz por não ser possível qualquer ligação sua com o ser 
humano gerado a partir dessa técnica. Quando se fala em inexistência de li-
gação, conforme já mencionado, refere-se tanto de ligação emocional como 
de direitos hereditários ou alimentares. Outro ponto a ser ressaltado, é que 
o sigilo do doador visa a assegurar que continuem existindo doadores, uma 
vez que sem esses não poderá se concretizar a reprodução heteróloga, tendo 
em vista que essa se faz necessária em razão da impossibilidade dos pais 
inférteis doarem material genético.

Assim, temos um conflito entre direitos fundamentais relacionados à per-
sonalidade do indivíduo, tanto do ser humano gerado pela reprodução assis-
tida quanto do doador, pois “estar-se-ia efetivamente diante de um conflito 
de normas, quando se garante o direito ao filho de saber sua origem genética 
e, ao mesmo tempo, ao doador do material sexual ao sigilo de sua identida-
de” (FERRAZ, 2011, p. 146). Para tanto, deve-se ter especial atenção ao defi-
nir qual direito prevalece na relação existente, por meio da ponderação, para 
essa reflexão acerca dos conflitos de direitos fundamentais, frisa-se que:

Quando se está a tratar dos direitos fundamentais afetos à 

personalidade individual e da possibilidade de coexistência 

de liberdades subjetivas num mesmo espaço de concretização 

jurídica, cabe compreender que a missão do intérprete -e do 

julgador, em última análise- é aplicar as diretrizes postas no 
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ordenamento jurídico, visando uma composição de interesses 

que permita aos indivíduos conviver, com certa pacificação, em 

sociedade. Não se trata de uma tranquilidade absoluta de con-

vivência, pois existem fatores de interferência nesse processo, 

mas da possibilidade de resolver conflitos concretos pela apre-

sentação de razões seguras de fundamentação ao reconheci-

mento de precedência de um direito fundamental a outro. (CA-

CHAPUZ, 2006, p. 149-150)

No Brasil, como já mencionado alhures, temos apenas a Resolução n. 
2.121/2015, do Conselho Federal de Medicina, que garante ao doador o seu 
anonimato, ressalvando casos de doenças genéticas. Todavia,

[...] hoje, existe uma corrente mundial que considera o anoni-

mato do doador uma posição retrógrada que privilegia a cons-

trução da filiação sobre relíquias jurídicas, a exclusivamente 

biológica, própria de outros tempos, quando o legislador uti-

lizava critérios restritivos sobre a matéria. (FERRAZ, 2011, p. 

151)

Nesse norte, a fim de buscar resolver o impasse pelos conflitos de princí-
pios ora apresentados, Robert Alexy apresenta em sua Teoria dos Direitos 
Fundamentais que:

Se dois princípios colidem - o que ocorre, quando algo é proibi-

do de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, per-

mitido -, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, 

contudo, nem que o princípio cedente deva ser considerado 

inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula 

de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios 

tem precedência em face do outro sob determinadas condições. 

(ALEXY, 2008, p. 92)
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Seguindo essa corrente, em recentíssima decisão, o Superior Tribunal de 
Justiça da Alemanha, Bundesgerichtshof (BGH), em 28 de janeiro de 2015, re-
conheceu a possibilidade do indivíduo concebido por reprodução heteróloga 
conhecer a identidade civil (não apenas genética) de seu genitor:

Em decisão proferida no dia 28 de janeiro, o 12a Senado Cível do 

conceituado tribunal, nos autos de processo oriundo do Tribu-

nal de Hannover, reconheceu, em tese, a possibilidade do indi-

víduo concebido por reprodução heteróloga, na qual o material 

genético não provém – total ou parcialmente – dos pais, mas 

de terceiro doador anônimo, conhecer a identidade civil (não 

apenas genética) de seu genitor.

[...] O Tribunal de Hannover aplicou por analogia a regra do § 63 

I da Personenstandsgesetz (PStG), a lei sobre a origem pessoal, 

válida para os casos de adoção. Os menores, então, recorreram 

ao BGH por meio da Revision e o tribunal afirmou que o direito 

ao conhecimento da própria origem consiste em um dos direi-

tos fundamentais da personalidade, decorrência imediata da 

dignidade humana e, portanto, protegido pelos arts. 1º e 2º da 

Lei Fundamental (Grundgesetz). E esse direito, por vezes, mos-

tra-se essencial ao pleno desenvolvimento da personalidade. 

(FRITZ, 2015)

A decisão do Superior Tribunal de Justiça Alemão é sem dúvida um divisor 
de águas sobre o tema, embora existam posicionamentos contrários, veri-
fica-se que o Tribunal Alemão deixou claro que esse direito não é absoluto, 
visto que existem vários interesses em questão, motivo pelo qual a decisão 
deverá sempre pautar-se pelo caso concreto a ser analisado e ponderado. 
Ademais, segundo a decisão em comento, o interesse legítimo referente ao 
direito ao anonimato do doador de sêmen decorre do direito à autodetermi-
nação que “na expressão do tribunal, direito à autodeterminação informati-
va [...] – também de status constitucional, que lhe confere o poder de plane-
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jar e regular sua vida particular, o que inclui evidentemente o planejamento 
familiar” (FRITZ, 2015).

De outra banda, resta evidente, inclusive pela decisão alemã, que a que-
bra ou não do sigilo do doador dependerá do caso concreto, ou seja, da real 
necessidade demonstrada pelo requerente para conhecer sua identidade ge-
nética, não podendo o requerimento ser baseado unicamente por interesses 
patrimoniais, o que se repele eminentemente, visto que a presente pesquisa 
busca equiparar o direito à identidade genética como um direito da persona-
lidade, sem almejar qualquer relação sucessória e patrimonial.

Assim, seguindo os ensinamentos de Alexy, na celeuma em questão não é 
possível introduzir cláusula de exceção, tendo em vista que deverá ser ana-
lisado o caso concreto, a fim de se apontar qual princípio se sobrepõe ao 
outro naquela situação singular. Assim, estamos diante de uma colisão entre 
princípios, que, segundo o próprio Robert Alexy, deve ser assim resolvido: 
“O ‘conflito’ deve, ao contrário, ser resolvido ‘por meio de um sopesamento 
entre os interesses conflitantes’. O objetivo desse sopesamento é definir qual 
dos interesses- que abstratamente estão no mesmo nível- tem maior peso no 
caso concreto”. (ALEXY, 2008, p. 95)

Como visto, em razão de não haver hierarquia entre princípios constitu-
cionais, a colisão entre eles dever ser solucionada por meio da prevalência de 
um sobre o outro, conforme o peso que cada um tem no caso posto em lide.

Nesse lastro, refere Ferraz sobre o entendimento de Alexy:

Na concepção de Alexy, a ponderação observará uma lei de coli-

são e qual o princípio que será menos afetado quando não apli-

cado em detrimento de outro, em cada caso concreto, levando a 

necessidade de observar o princípio da universalidade, vedan-

do que se outorgue tratamento diferente àqueles que se encon-

tram em situações idênticas nos aspectos relevantes. (FERRAZ, 

2011, p. 154)
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Da mesma forma, a peculiaridade da colisão entre princípios deve ser des-
tacada, uma vez que o princípio possui caráter prima facie, pois não contém 
um mandamento definitivo, tendo em vista que princípios representam ra-
zões que podem ser afastadas por razões opostas, isso porque, como já dito 
alhures, os princípios exigem a realização na maior extensão possível dentro 
das possibilidades jurídicas e fáticas apresentadas. Com efeito, “a forma pela 
qual deve ser determinada a relação entre a razão e a contra razão não é 
algo determinado pelo próprio princípio”, pois os princípios “não dispõem 
da extensão de seu conteúdo em face dos princípios colidentes e das possibi-
lidades fáticas”. (ALEXY, 2008, p. 104)

Assim, verifica-se que, num primeiro momento, está resguardado o direito 
do doador ao sigilo de sua identidade, em detrimento do direito da pessoa 
advinda dessas técnicas de reprodução em conhecer sua origem genética, 
uma vez que não há regulamentação no Brasil quanto a isso, ferindo seu di-
reito fundamental à informação e à personalidade, motivo pelo qual se deve 
encontrar uma solução a ser aplicada a cada caso concreto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho desenvolvido desfecha repercussões imediatas no Direito Civil, 
relativas, principalmente à filiação, suscitando questões que refletem a grave 
e imensa dimensão da Reprodução Humana Assistida, uma matéria longe de 
ser totalmente regulada pelo nosso ordenamento jurídico, porém, que diz res-
peito tão diretamente à vida do homem, à sua essência, seu começo e seu fim.

Tangente a isso, é inegável que há no Brasil um processo de constitucio-
nalização do direito civil, que vem crescendo progressivamente, inclusive, 
pelos tribunais pátrios, uma vez que a Constituição Federal trouxe sim um 
impacto sobre o direito privado, que, de forma alguma, macula os preceitos 
civilistas, muito pelo contrário, potencializa e moderniza o direito civil, que 
tanto tem sofrido modificações em razão da evolução social e tecnológica do 
mundo globalizado.
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Nesse norte, denota-se que por meio da dignidade humana, consagrada 
em nossa Constituição Federal como direito fundamental, podemos enqua-
drar o direito à identidade genética como um direito de personalidade, pre-
visto e protegido pelas normas constitucionais.

Isso porque, considerando o direito à identidade genética como alarga-
mento do direito de personalidade, verifica-se, pois, que é a personalidade 
que impõe nossa própria intimidade, tornando-nos seres individuais, seres 
diferentes entre si, com características próprias e direitos únicos a serem 
tutelados para cada um.

Todavia, o que não se pode esquecer é que esse direito pode não ser ab-
soluto, visto que, atualmente, no Brasil, apenas em caso de problemas de 
saúde é que a identidade genética é revelada, e, mesmo assim, apenas para 
os médicos envolvidos, primando-se pelo sigilo do doador.

Ademais, a família que outrora primava eminentemente pelos laços bioló-
gicos, hoje é composta por laços de amor, reconhecendo-se e dando-se maior 
importância à socioafetividade do que aos laços sanguíneos em si, visto que 
o legislador moderno obrigou-se a evoluir com a sociedade e com as trans-
formações científicas que atingiram o direito de família.

Nesse contexto, tanto o direito à identidade e o acesso à informação, quan-
to o direito de privacidade estão pautados no princípio da dignidade da pes-
soa humana e buscam um máximo de respeito aos direitos de personalidade 
do indivíduo. Todavia, há momentos em que haverá conflitos entre esses di-
reitos, de maneira que será necessário um estudo detalhado do caso concre-
to, a fim de identificar qual deles deve prevalecer, utilizando-se para tanto da 
ponderação entre princípios fundamentais.

Portanto, a importância do presente trabalho encontra-se na possibilida-
de de contribuir com o reconhecimento do direito à identidade genética do 
indivíduo advindo da reprodução humana artificial heteróloga, buscando 
determinar a abrangência desse direito nas relações familiares, assim como 
garantir a tutela e proteção desse direito fundamental.
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CAPÍTULO 3 - DERECHOS DE LA VEJEZ E INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES

DIREITOS DOS IDOSOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONA-
LES

Milton C. Feuillade
Marianela Fernandez Oliva

INTRODUCCIÓN

La vejez es un fenómeno complejo que se encuentra determinado por múl-
tiples variables: conductas autoreferentes, diversidades económicas, cultu-
rales, legales, médicas, históricas, entre otras.  Esta etapa vital constituye 
una diferenciación valiosa que preocupa al Derecho concebido desde una 
perspectiva compleja: el anciano, como sujeto protegible, necesitado espe-
cialmente de respuestas jurídicas eficaces en atención a su evidente vulnera-
bilidad frente a los demás, lo demás y quizá también, frente a sí mismo. 

La actitud preponderante frente a la edad avanzada, ha sido histórica-
mente la construcción de la vejez como una etapa de insuficiencias de tipo 
económicas por falta de ingresos, sociales por ausencia de roles sociales y 
biológicas por falta de autonomía. 

El cambio de paradigma, que hace hincapié en los derechos de las perso-
nas humanas ancianas, implica la exigencia de considerarlas como sujetos 
plenos de derecho y no solo como recipiendarios beneficiados de políticas 
periféricas. Sólo en este sentido es posible la construcción de un proyecto vi-
tal integrado en el que el envejecimiento forme parte dinámica, y al cual le to-
que la protección proyectada en el ordenamiento de los Derechos Humanos.
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El mundo posmoderno, re-configurado por los criterios del Mercado como 
influencias humanas difusas de la Economía, ha iniciado un proceso de re-so-
ciabilización de las vulnerabilidades a través de la inclusión de las mismas en 
el círculo del consumo. De este proceso, de dudosa raigambre humanista, no 
escapa la ancianidad de los hombres. La construcción de un concepto de la 
vejez como una etapa vital asociada indefectiblemente con las insuficiencias, 
implica que: “…parte de las intervenciones se concentren en lo que las personas 
mayores no poseen en comparación con otros grupos, de acuerdo a un modelo 
androcéntrico de la organización y el funcionamiento de la sociedad”105 (MA-
RIN, PORTALES, 208, p. 15 e ss).  De esta forma, las políticas de tratamiento 
de las personas mayores, no direccionan sus acciones a viabilizar un mejo-
ramiento en la calidad de vida del anciano ciudadano, sino que  ejecutarán 
medidas paliativas para frenar esas insuficiencias o carencias, y se concen-
trarán en aquellos sectores que dependen estrictamente de la asistencia del 
Estado, en busca de establecer niveles mínimos de subsistencia106 (MARIN, 
PORTALES, 208, p. 15 e ss)

Las personas mayores constituyes un grupo limitado en las relaciones de 
poder, colocándose habitualmente entre los excluidos de las relaciones de in-
fluencia, situación que reproduce su posición asimétrica en la distribución 
de los recursos y beneficios. Los viejos parecen confirmar un grupo aislado 
que recibe asistencia del resto de los integrantes de la sociedad, en la medida 
en que no amenaza el bienestar  de los otros. En este sentido, ocupan el lugar 
que en la sociedad le conceden las generaciones más jóvenes. Los ancianos 
integran una posición minoritaria, no desde el punto de vista cuantitativo 
ya que la cantidad de gente anciana a nivel mundial es cada vez mayor, sino 

105 ALCANTUD MARIN, Francisco, SOTO PORTALES, Carlos, Discapacidad, Envejecimiento 
y Dependencia: El papel de las tecnologías, en Estudios para la Salud. Nro 22, Escuela 
Valenciana de Estudios de la Salud - Conselleria de Sanitat, Valencia, 2008, págs. 15 y ss.
106 Las instituciones aún no se han adaptado a la nueva composición por edades de la población, 
ni en términos estructurales ni ideológicos, y continúan funcionando en base a un imaginario 
asentado en la juventud, en el que la vejez indefectiblemente está asociada con las pérdidas. De 
este modo, las personas mayores se acercan o se desvían de un supuesto estándar de normalidad, 
el que en ningún caso es neutro, sino que se encuentra sesgado en favor de parámetros físicos y 
psíquicos que constituyen el estereotipo de la cultura dominante.
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como colectividad humana diferenciada que se halla en posición no domi-
nante, encontrándose por ello en una clara situación de desventaja jurídica, 
institucional, económica y social107. (FERNANDEZ OLIVA, y ISERN, 2011).

Esta maniobra de control social de la vejez se hace evidente en su proceso 
de marginación. Los documentos internacionales de Derechos Humanos, que 
reconocen la igualdad formal de derechos para todos los hombres, no resul-
tan suficientes aún para equilibrar la tara gravosa que parece representar en 
nuestras sociedades, la última etapa del complejo vital. No reconocer explí-
citamente distingos suficientes sobre la especial situación de vulnerabilidad 
de las personas mayores, deja espacio estratégico a los criterios del Mercado 
para que se cuelen en las respuestas jurídicas, invisibilizado a todos aquellos 
que -por las razones que fueran-, no son útiles o lo son, pero sólo marginal-
mente. Por esta razón celebramos el nacimiento de la Convención Interame-
ricana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en 
Washington el día 15 de junio de 2015 en el marco del cuadragésimo quin-
to período ordinario de Sesiones de la Asamblea General. Este instrumento 
constituye un avance sin precedentes en la materia, ya que es el primero que 
en forma explícita toma como materia central a la vejez.

El Derecho de la Vejez (DABOVE CARAMUTO DABOVE, 2006, p. 14), como 
rama transversal del Derecho en pleno desarrollo, es materialmente autó-
noma y orientada a la consideración de los ancianos como sujetos de de-
recho en sentido pleno. Al configurarse a contrapelo de las ramas clásicas 
se convierte en un observatorio estratégico, que ha conducido a reevaluar 
las situaciones y relaciones jurídicas relacionadas con las personas mayores. 
Procura el reconocimiento de la igualdad, en tanto exigencia de homogenei-
dad vital, necesaria para el sostenimiento de un sistema jurídico coherente, 
por un lado; más por el otro, la afirmación de la unicidad, en cuanto reclamo 
de diferenciación valiosa y de respeto por la identidad de la persona. 

107 FERNANDEZ OLIVA, Marianela y ISERN, Mariana, El Principio Supremo de Justicia 
y el Desarrollo del Derecho Fundamental a la Calidad de Vida de los Ancianos en la 
Posmodernidad, en “Oñati Socio-Legal Series”, Vol. 1, No. 8, Oñati, 2011. En http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1974872## (19-02-2016)
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La constitución tridimensional de la rama108, ha logrado incorporar al 
paradigma inclusivo y la perspectiva de los Derechos Humanos en un todo 
sistémico. La dimensión sociológica de la vejez, como lo hemos expresado, 
evidencia que en la posmodernidad occidental es aprehendida como un 
complejo de adjudicaciones, tanto repartos como distribuciones, de impo-
tencia, de carácter biológico y cultural. Las sociedades de control posmoder-
nas marcan a la ancianidad como un prospecto escalofriante: la edad privi-
legiada es la juventud consumidora, productiva y reproductiva. El hombre 
anciano se transforma en una carga que el sistema debe soportar: incluyén-
dolo, sólo en cuanto puede ser consumidor y consumido.

En tanto los Derechos Humanos dependen de la realidad de las in-
fluencias humanas difusas de la cultura, y la Posmodernidad es una Era 
atravesada por el monopolio ideológico del Mercado, creemos que las in-
fluencias humanas difusas de la economía, marcarán en forma definitiva el 
desarrollo de los derechos fundamentales de las personas con más edad 
(CIURO CALDANI, 1998) 

Resulta de suma importancia señalar que a nivel regional la Argentina ha 
participado con un rol activo en el Grupo de Trabajo encargado de elaborar 
el proyecto de Convención Interamericana en seno de la OEA desde 2004, 
ejerciendo su presidencia hasta el año 2013. El 15 junio de 2015, la Conven-
ción Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores fue 
adoptada, y Argentina se convirtió en uno de los primeros cinco países en 
suscribir la misma. Este documento internacional, cardinal para el Derecho 
de la Vejez, actualmente se encuentra firmado por cinco países (Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay) y entrará en vigor el trigésimo día a par-
tir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratifica-
ción o adhesión de la Convención en la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos. 

108 Con respecto al marco teórico trialista comprende al Derecho en forma tridimensional, 
v. GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción Filosófica al Derecho, 6ª ed., 5ª reimp., Buenos Aires, 
Depalma, 1986; CIURO CALDANI, Miguel Ángel; La conjetura del funcionamiento de las normas 
jurídicas. Metodología Jurídica, 1ra ed., Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 
2000.
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A nivel nacional, el ordenamiento normativo argentino no fija una edad 
a partir de la cual se pueda considerar a una persona como anciana –más 
allá de la edad jubilatoria-. Cabe destacar, que tal y como se desprende del 
artículo 22 y siguientes del Código Civil y Comercial, la persona humana al-
canza la mayoría de edad a los dieciocho años, fijando la presunción de que 
la persona es plenamente capaz para realizar actos jurídicos válidos desde 
ese momento en adelante, habilitando su capacidad de derecho y de ejercicio 
en forma plena. Esto es, la capacidad para ser titular de derechos y la capa-
cidad igualmente plena de ponerlos en marcha. Sólo una sentencia judicial 
(artículos 31 a 50 CCC) puede ordenar la capitis deminutio de una persona 
humana. Por esto, el principio general establece que desde la habilitación de 
edad  y hasta la desaparición física de la persona, la capacidad es plena, sien-
do indistinto entre mayores y ancianos a la hora de considerar este atributo. 
El mero dato de la edad cronológica, no modifica la capacidad del hombre, 
cumpliendo el imperativo constitucional de la igualdad formal (art. 16 C.N.). 
Sin embargo, la vejez reviste un período de la vida marcado por circunstan-
cias especiales de vulnerabilidad (tanto de repartos hacia y de los ancianos, 
como de la misma distribución natural de la senectud o de las influencias 
humanas difusas del mercado y la cultura). 

Resulta de particular relevancia para el Derecho de la Vejez el nuevo pa-
radigma sobre el cual se afirma el Código Civil y Comercial que ha entrado 
en vigencia en agosto de 2015. Este nuevo cuerpo legal, como lo han señala-
do oportunamente la Comisión Redactora, se encuentra en sintonía con las 
exigencias de los Derechos Humanos que se fundamentan en la dignidad del 
hombre. El reconocimiento expreso de la dignidad humana y la introducción 
del concepto de inviolabilidad en el cuerpo mismo del Código, solidifica el sen-
tido concreto de la protección proyectada, transformando el nuevo articulado 
en reglamentación infradimensional del sistema supranacional del Derechos 
Humanos incorporados al bloque constitucional de la Nación (LORENZETTI, 
HIGHTON DE NOLASCO, KEMELMAJER DE CARLUCCI, 2015, p. 29).

La dignidad de la persona humana, que corresponde a la condición misma 
del ser del hombre, implica el valor que cada ser humano ostenta por el sólo 
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hecho de pertenecer a la familia humana. Como concepto admitido en forma 
universal es sustrato incontrovertido de los derechos más elementales de la 
persona en todos los documentos jurídicos internacionales. Se puede decir 
por tanto que la idea de “dignidad” funciona como un ‘prius’ o antecedente 
lógico respecto de cualquier intento de conceptualización o fundamentación 
ulterior de los mismos (CASTÁN TOBEÑAS, 1992, p. 24).

El concepto de dignidad es de difícil fragua. Lo cierto es que la dignidad 
-en su dimensión humana- exige.

 Refiere Lorenzetti, que el concepto de inviolabilidad de la personal tiene 
como marco el proceso de “despatrimonialización”, como respuesta jurídica 
del ordenamiento que busca de reforzar el humanismo que inspira todo sis-
tema justo. Al fin, el reconocimiento de la inviolabilidad de la persona y, el 
reconocimiento y respeto de su dignidad componen los cimientos de todos 
los derechos de la personalidad reconocidos en el Código. El Libro I, Titulo 
I, Capitulo 3 se denomina “Derechos y Actos Personalísimos” y es el primer 
cuerpo normativo de esta jerarquía en nuestro ordenamiento normativo que 
produce una regulación sistemática de los derechos de la personalidad, sal-
dando así una vieja deuda largamente reclamada por la doctrina nacional109. 
Aunque no refiere sólo a las personas mayores, la incorporación de este ca-
pítulo impacta fuertemente en este grupo ya que contiene la regulación de 
situaciones vitales específicas que otrora se hallaban invisibilizadas o tra-
tadas sólo marginalmente (consentimiento informado en materia de salud, 
investigación y experimentación en seres humanos, rechazo de tratamientos 
y otros procedimientos en salud, entre otros).

En el marco del Derecho de la Vejez, la relación íntima de proyección que 
establece el Código Civil y Comercial con el sistema de los Derecho Humanos 

109 Vgr. IV Congreso de Derecho Civil, Córdoba, 1969: Tema 2 “Los derechos de la personalidad 
y su protección actual”, Recomendación sobre la inclusión en el Código Civil de una legislación 
orgánica sobre los derechos de la personalidad, en cuanto derechos subjetivos de carácter 
especial; II Jornadas Provinciales de Derecho Civil de Mercedes, Buenos Aires, 1983: Comisión 
1 “Proyecto integral de la legislación de los Derechos personalìsimos”; II Jornadas Bonaerense 
de Derecho Civil, Comercial y Procesal”, Junin Provincia de Buenos Aires,, 1986: Comisión 1 
“El derecho de réplica y la tutela de los derechos de la personalidad”; entre otros.
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internacional resulta determinante toda vez que el Título Preliminar de la 
norma referida habilita la solución que proporcionan los documentos inter-
nacionales diseñados al calor de la especificidad de los grupos vulnerables, 
en nuestro caso, el que confirman las personas mayores.

Es preciso es señalar que en el ordenamiento normativo de la República 
Argentina, no existe una fuente formal nacional que regule de manera espe-
cífica, suficiente y uniforme los derechos de las personas mayores.  Existe un 
número irregular –en cantidad y calidad- de normas que de forma parcial, 
captan deficiente y contradictoriamente la especificidad de la vejez; estas 
normas están en su enorme mayoría orientadas temáticamente hacia el fenó-
meno de la jubilación, la asistencia sanitaria, la violencia y la internación en 
instituciones asistenciales de larga estadía, lo que provoca un exceso de fuen-
tes que causan, paradójicamente, lagunas o carencias normativas. La proble-
mática que se desprende de los contenidos normativos exigibles en nuestro 
ordenamiento jurídico para las fuentes formales específicas, tiene estrecha 
relación con ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas.

Es relevante señalar la novísima regulación de la Provincia de Buenos Ai-
res; la Ley 5420, de prevención y protección integral contra abuso y maltra-
to a los adultos mayores, del 23 de diciembre de 2015. Esta norma resulta 
interesante ya que es específica y brinda una conceptualización de “adulto 
mayor” –expresión elegida como sinónimo de “persona mayor”- y fija el co-
mienzo de esta etapa vital desde los 60 años.

1. FUENTES INTERNACIONALES DE IMPORTANCIA PARA EL DERECHO 
DE LA VEJEZ. 

El proceso de especificación de los Derechos Humanos110  (BOBBIO, 1991) 
iniciado el siglo pasado indujo el desarrollo de una serie de fuentes formales 

110 BOBBIO, Norberto, Derechos del hombre y filosofía de la historia, en El tiempo de los 
derechos. 2 ed., Madrid, Ed. Sistemas, 1991. La fase de “especificación” de los derechos humanos 
de titularidad universal, constituye una etapa que sigue a su “positivación”, “generalización” e 
“internacionalización” generada a lo largo de la primera mitad del siglo XX. 
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de carácter universal y regional que captan a la realidad de diferentes de 
colectivos humanos antes invisibles, como los derechos de los trabajadores, 
los migrantes, los refugiados, entre otros. La especificidad supone una rup-
tura con el modelo racional y abstracto, acercándose cada vez más al modelo 
pragmático de los países británicos, al completar la idea de los destinatarios 
genéricos, los hombres y los ciudadanos, con la de las personas situadas como 
mujeres, niños, administrados, consumidores, usuarios de servicios públicos, 
personas con discapacidad, etc. (PECES-BARBA MARTÍNEZ , 2008, p. 360). El 
fundamento del proceso de especificación de las normas de derechos huma-
nos de carácter universal se afinca cardinalmente en un argumento basado 
en la igualdad. Junto con el de la universalidad, el de igualdad y no discrimi-
nación es uno de los principios fundantes del régimen contemporáneo de dere-
chos humanos. (RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, 2010, p. 23).

La Carta de las Naciones Unidas, y más tarde la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, han consagrado el derecho a un trato igual y la no dis-
criminación111.  La tumultuosa historia del siglo XX nos ha mostrado que la 
igualdad formal no es eficaz para eliminar las desigualdades que se verifican 
en la vida concreta, por lo cual estos principios han sido reinterpretados a la 
luz de las circunstancias, consolidándose la distinción entre igualdad formal  
e igualdad real. El principio de igualdad ante la ley no significa… igualdad ab-
soluta, es decir, el tratamiento idéntico de las personas con independencia de 
sus circunstancias individuales y concretas, sino que significa… una igualdad 
relativa, es decir, el principio del tratamiento igual de los que son iguales y 
desigual de aquellos que son desiguales… Tratar las cuestiones desiguales de 

111 Consagran el principio de igualdad y no discriminación: a) el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Fue adoptado por la resolución 2200ª (XXI) de la Asamblea 
General el 16 de diciembre, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976. En los artículos 2 y 
26. b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la 
resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General el 16 de diciembre, entrado en vigor el 3 de 
enero de 1976, en sus arts. 2.2 y 3. c) Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Este documento, adoptado 
por la resolución 45/158 de la Asamblea General, entrada en vigor el 1 de julio de 2003, 
contiene una cláusula genérica de no discriminación, que incorpora a la edad como pauta 
prohibida de discriminación negativa, en su art. 1.
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forma diferente de acuerdo con su desigualdad no sólo está permitido, sino que 
es necesario.( TANAKA, 1966, P. 293).

En este sentido, se han adoptado una serie de instrumentos específicos 
que consagran la unicidad de diversos grupos de personas en razón de su 
posición dentro de la sociedad, de su posición en determinadas relaciones 
sociales o jurídicas, de los elementos diferenciales de la comunidad cultural 
a la que pertenecen, o de sus diversas condiciones físicas. (PECES-BARBA 
MARTÍNEZ, 2008, p. 367).

Queda pendiente aun, para los Derechos de la Vejez, verse reflejados es-
pecíficamente en un Tratado del sistema de derechos humanos de las Nacio-
nes Unidas, como ocurre con otros grupos vulnerables como las personas en 
situación de discapacidad, las mujeres, los niños, etc. (RODRÍGUEZ-PIÑERO 
ROYO, 2010, p. 24) La necesidad de medidas afirmativas, o más recientemen-
te, “ajustes razonables” (reasonable accommodation), a favor de las personas 
pertenecientes a grupos específicos112  ha sido expresamente ratificada por 
los instrumentos y la práctica internacional de los Derechos Humanos. El 
Comité de Derechos Humanos ha afirmado, que el  principio de la igualdad 
exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas para 

112 En relación a las medidas afirmativas v. Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos) [OEA], Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica 
Relacionada con la Naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84, del 19 de enero 1984, 
Serie A, Nº 4. Párr. 54: No habrá, pues,  discriminación si una distinción de tratamiento está 
orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la 
razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación 
en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción 
parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado 
una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no 
pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, 
caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de 
la naturaleza humana. Convenio Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo de 
1958, Artículo 5: Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en los convenios o 
recomendaciones adoptadas por la Conferencia internacional de Trabajo no se consideran como 
discriminatorias. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada 
por la resolución 61/106 de la Asamblea General del 13 de diciembre, entrada en vigor el 3 
de mayo de 2008, art. 2.3: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.



322 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la 
discriminación… [En] un Estado en el que la situación general de un cierto sec-
tor de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos 
por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales 
para poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar 
hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un 
cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto 
de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discri-
minación de hecho, esas medidas son un diferenciación legítima113”

Como fuera, existen dos tipos de fuentes formales importantes relaciona-
das con el Derecho de la Vejez. El primer tipo refiere a los derechos humanos 
con rango constitucional que resultan directamente aplicables debido a ésta 
jerarquía (Constitución de la Nación Argentina, artículo 75 inc.22). El se-
gundo tipo, lo constituyen aquellos documentos que valen meramente como 
principios orientadores o criterios generales de interpretación jurídica.

Como hemos dicho, la ancianidad no ha sido centro de tratamiento espe-
cial del derecho internacional de los Derechos Humanos, por lo que carece-
mos un Tratado específico. El problema del envejecimiento de la población 
no era tan evidente o tan urgente como en la actualidad114 en épocas previas, 
cuando primaban el aseguramiento de las garantías básicas de preservación 
de la especie humana en el Mundo de la Posguerra.

 

A. Declaración Universal de Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General adoptó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que vino a afirmar la proclamación de la 
dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos, que en 1945, 

113 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General Nº 18: “No 
discriminación” (HRI/GEN/1/Rev.7), párr. 10. 1989.
114 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 6, sobre 
“Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores” (E/1996/22)
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consagrara la Carta de las Naciones Unidas, estableciéndose este en uno de 
los propósitos de la Organización. 

Este instrumento es la primera referencia positiva a la vejez que conoce 
la ONU, como grupo vulnerable y con requerimientos especiales de protec-
ción. Así lo atestigua el artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

B.- Convenciones Internacionales de Derechos Humanos

En este plano nos encontramos con: a) La Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer115. Es el único de los 
Tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas contempla en forma 
explícita a la discriminación por la edad en el ámbito laboral116. b) Conven-
ción sobre los derechos de las personas con discapacidad117, que posee un 
amplísimo marco ratificatorio a nivel mundial118. Contempla a las personas 
en la edad de la vejez, en varios de sus artículos a partir de medidas efecti-

115 Adoptada por resolución 34/180 de la Asamblea General el 18 de diciembre, entrada en 
vigor el 3 de septiembre de 1981.
116 Establece en su art. 11.1: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:… e) El 
derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 
invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas”.
117 Adoptado por la resolución 61/106 de la Asamblea General del 13 de diciembre, entrada 
en vigor el 3 de mayo de 2008 Incorporada al ordenamiento argentino, por Ley 26.378 del 21 
de mayo de 2008. Y que por ley 27.044 fue incorporada al art. 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional.
118 En Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_
Derechos_de_ las_Personas_con_Discapacidad ; 01/03/16.
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vas, entre las que están la conciencia social y la integración119, el acceso a la 
justicia120, explotación, violencia y abuso121

C. Resoluciones y conferencias oficiales de las Naciones Unidas

Aquí nos encontramos con: a) La Resolución 46/91 de la Asamblea Gene-
ral, “Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad”, del 
16 de diciembre de 1991, es el primer cuerpo normativo de la ONU que tiene 
como protagonista a la vejez. Con ella comienza definitivamente el proceso 
de especificación de los derechos de la vejez en instrumentos internaciona-
les, brindando un marco jurídico para la integración de la perspectiva de los 
derechos humanos de las personas de edad en legislaciones sobre la vejez. 
Los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y 
dignidad, marcan desde entonces los contenidos normativos mínimos de los 
derechos de los ancianos a nivel internacional122. b) Plan de Acción Interna-

119 Establece el art. 8.1: “Toma de conciencia. 1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar 
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:  a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel 
familiar, para que tome  mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar 
el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; b)  Luchar contra los estereotipos, los 
prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se 
basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida…”.
120 Establece el art.  13.1: “Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 
tengan  acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante  ajustes 
de procedimiento y adecuados a la edad…”
121 Establece el art. 16.2: “Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes 
para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, 
que existan formas  adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad 
para las personas con discapacidad…”.
122 Se destacan entre los principios: “A.- Independencia: 1.- Las personas de edad deberán tener 
acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados, mediante la 
provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia. 
2.- Las personas de edad deberán tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras 
oportunidades de generar ingresos. 3.- Las personas de edad deberán poder participar en la 
determinación de cuando y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales. 4.- Las 
personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de formación adecuados. 5.- 
Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a 
sus preferencias personales y a la evolución de sus capacidades. 6.- Las personas de edad deberán 
poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. B.- Participación: 1.- Las 
personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en 
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cional de Viena sobre el envejecimiento, adoptado por la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento, Viena, 26 de julio al 6 de agosto de 1982123. Sus 
metas principales son: “Fortalecer la capacidad de los países para abordar de 
manera efectiva el envejecimiento de su población y atender a las preocupacio-
nes y necesidades especiales de las personas de más edad, y fomentar una res-

la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder 
compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes.2.- Las personas de 
edad deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad 
y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.3.- Las 
personas de edad deberán poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad 
avanzada. C.- Cuidados: 1.- Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la 
protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de 
cada sociedad. 2.- Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud 
que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, 
así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades. 3.- Las personas de edad deberán 
tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, 
protección y cuidado. 4.- Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados 
de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y 
mental en un entorno humano y seguro. 5.- Las personas de edad deberán poder disfrutar de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones 
donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, 
necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre 
la calidad de su vida. D.- Autorrealización: 1.- Las personas de edad deberán poder aprovechar 
las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. 2.- Las personas de edad deberán 
tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad. E.- 
Dignidad: 1.- Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres 
de explotación y de malos tratos físicos o mentales. 2.- Las personas de edad deberán recibir un 
trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u 
otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica”.
123 El mismo, se halla estructurado en cuatro partes: 1.- Una Introducción, explicativa del 
contexto histórico y jurídico que le da origen. 2.- La segunda parte está destinada a señalar 
los principios que inspiran al documento, el alcance internacional y regional, los objetivos de 
desarrollo relacionados con el bienestar de toda la población y los objetivos humanitarios 
vinculados al respeto por los derechos humanos en esta materia. 3.- El tercer apartado contiene 
recomendaciones para la acción propuestas en virtud de los efectos que el envejecimiento 
tiene en el desarrollo y las esferas de preocupación de las personas de edad. Dentro de este 
campo se contempla con especial detalle todo lo relativo a: salud y nutrición (rec. 1 a 17); la 
protección de los consumidores ancianos (rec. 18); vivienda y medio ambiente (rec. 19 a 24); 
el papel de la familia (rec. 25 a 29); el bienestar social (rec. 30 a 35); la seguridad del ingreso y 
empleo (rec. 36 a 43) y la educación en la vejez (rec. 44 a 50). Además, el texto hace referencia 
a la necesidad de implementar instrumentos que fomenten el sostenimiento de políticas y 
programas de acción (rec. 51 a 62). 4.- En tanto que, por último, establece recomendaciones 
para la ejecución de este Plan. Para lo cual, señala cuál es el papel que se espera de los gobiernos 
para cumplir con estos cometidos, la importancia de la cooperación internacional y regional 
y la necesidad de realizar exámenes y evaluaciones permanentes de su grado de aplicación.
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puesta internacional adecuada a los problemas del envejecimiento mediante 
medidas para el establecimiento del nuevo orden económico internacional y el 
aumento de las actividades internacionales de cooperación técnica, en particu-
lar entre los propios países en desarrollo124. c) Declaración Política y Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento,  Segunda Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid, 8 al 12 de abril de 2002125. Conteste 
a cuestiones planteadas por el documento que le antecede, vuelve a destacar 
la necesidad de desenvolver políticas sociales y jurídicas que se ocupen en 
forma integral de las cuestiones derivadas de los cambios demográficos126. 
Los objetivos centrales del Plan de Acción Internacional sobre el Envejeci-
miento del 2002 son: a) La plena realización de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas de edad. b) El envejecimiento 
en condiciones de seguridad, lo que entraña reafirmar el objetivo de la elimi-
nación de la pobreza en la vejez sobre la base de los Principios de las Naciones 
Unidas en favor de las personas de edad. c) La habilitación de las personas de 
edad para que participen plena y eficazmente en la vida económica, política y 
social de sus sociedades, incluso mediante trabajo remunerado o voluntario. d) 

124 V. Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento, Asamblea 
Mundial Sobre el Envejecimiento. Viena, 26 julio a 6 de agosto de 1982, en  Internet: 
http://200.29.21.4/~gerontol/postnuke/docs/planviena.doc , 20/03/10.
125 Quien desee ampliar v. Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de 
Madrid, Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 12 de abril de 2002,  en Internet: 
http://200.29.21.4/~gerontol /postnuke/pdf/Plandeaccion2002.pdf  ; 19/02/16.
126 Destacamos de ella: “5. El envejecimiento de la población pasará a ser una cuestión 
de primordial importancia en los países en desarrollo que, según se proyecta, envejecerán 
rápidamente en la primera mitad del siglo XXI. Se espera que para 2050 el porcentaje de personas 
de edad aumentará del 8% al 19%, mientras que el de niños descenderá del 33% al 22%. Este 
cambio demográfico plantea un problema importante en materia de recursos. Aunque los países 
desarrollados han podido envejecer gradualmente, se enfrentan a problemas resultantes de la 
relación entre el envejecimiento y el desempleo y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, 
mientras que los países en desarrollo afrontan el problema de un desarrollo simultáneo con 
el envejecimiento de la población. 8. Es indispensable integrar el proceso del envejecimiento 
mundial, que está en curso de evolución, en el proceso más amplio del desarrollo. Las políticas 
sobre el envejecimiento deben ser examinadas cuidadosamente desde una perspectiva de 
desarrollo que incluya el hecho de la mayor duración de la vida y con un punto de vista que 
abarque toda la sociedad, tomando en cuenta las recientes iniciativas mundiales y los principios 
orientadores establecidos en importantes conferencias y reuniones en la cumbre de las Naciones 
Unidas”.
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Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del individuo 
en todo el curso de su vida, incluso a una edad avanzada, por ejemplo, median-
te la posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda la vida y la participa-
ción en la comunidad, al tiempo que se reconoce que las personas de edad no 
constituyen un grupo homogéneo. e) La garantía de los derechos económicos, 
sociales y culturales de las personas de edad, así como de sus derechos civiles 
y políticos, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación 
contra las personas de edad.  f) El compromiso de reafirmar la igualdad de 
los sexos en las personas de edad, entre otras cosas, mediante la eliminación de 
la discriminación por motivos de sexo. g) El reconocimiento de la importancia 
decisiva que tienen para el desarrollo social las familias y la interdependencia, 
la solidaridad y la reciprocidad entre las generaciones. h) La atención de la sa-
lud, el apoyo y la protección social de las personas de edad, incluidos los cuida-
dos de la salud preventivos y de rehabilitación. i) La promoción de una asocia-
ción entre el gobierno, a todos sus niveles, la sociedad civil, el sector privado y 
las propias personas de edad en el proceso de transformar el Plan de Acción en 
medidas prácticas. j) La utilización de las investigaciones y los conocimientos 
científicos y el aprovechamiento del potencial de la tecnología para considerar, 
entre otras cosas, las consecuencias individuales, sociales y sanitarias del enve-
jecimiento, en particular en los países en desarrollo. k) El reconocimiento de la 
situación de las personas de edad pertenecientes a poblaciones indígenas, sus 
circunstancias singulares y la necesidad de encontrar medios de que tengan 
una voz eficaz en las decisiones que les afectan directamente”.

Para cumplir estos propósitos, el Plan elabora una serie de recomenda-
ciones destinadas a garantizar con eficacia el respeto de los derechos fun-
damentales de las personas ancianas127. A tal fin, el documento propone la 
implementación de programas de acción, con arreglo a tres orientaciones 
prioritarias: las personas de edad y el desarrollo; el fomento de la salud y el bie-
nestar hasta llegada la vejez y la creación de entornos propicios y favorables. 

127 Plan de Acción… cit: 14.
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Otros instrumentos no vinculantes mencionables son: a) Declaración so-
bre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, proclamada por la Asamblea Ge-
neral en su resolución 2524 (XXIV) del 11 de diciembre de 1969. En esta 
se hace referencia de manera general a la vejez, en relación a políticas de 
desarrollo social y envejecimiento. b) Proclamación sobre el envejecimiento, 
adoptada por la resolución 47/5 de la Asamblea General, el 16 de octubre 
de 1992. c) Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001 
–Res. A/47/339 de la Asamblea General–, de 1992. d) Resoluciones relati-
vas al fenómeno de feminización de la vejez: Resolución 44/76 de la Asam-
blea General, “Las mujeres de edad”, del 8 de diciembre de 1989; Resolución 
49/162: “Integración de la mujer de edad en el desarrollo”, adoptada por la 
Asamblea General el 9 de febrero de 1995; Resolución 57/117 de la Asam-
blea General: “La situación de la mujer de edad en la sociedad”, del 18 de 
diciembre de 2002. e) Resoluciones que atañen a la protección especial de 
las personas mayores o a la discriminación fundada en la edad: Conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier for-
ma de detención o prisión, adoptada por la resolución 43/173 de la Asamblea 
General, del 9 de diciembre de 1988; Resolución 45/110 de la Asamblea Gene-
ral, “Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 
la libertad (Reglas de Tokio)”, del 14 de diciembre de1990; Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso 
de poder, adoptada por la resolución 40/34 de la Asamblea General, del 29 de 
noviembre de 1985;Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer, adoptada por la resolución 48/104 de la Asamblea General, del 20 de 
diciembre de 1993; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, adoptada por la resolución 61/295 de la Asamblea 
General del 13 de septiembre de 2007.

1.- Resoluciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de Naciones Unidas.

Se destacan las siguientes resoluciones de este organismo: 1) Observación 
General Nº 6: “Los derechos económicos, sociales y culturales de las per-
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sonas mayores” (E/1996/22), que consigna las obligaciones de los Estados 
Partes del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación 
con las personas de edad; 2)  Observación general Nº 7: “El derecho a una vi-
vienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos” 
(E/1999/22, anexo IV); “Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 3) Observación general 13. El derecho a la 
educación (artículo 13 del Pacto)” (E/C.12/1999/10); c) Observación Gene-
ral Nº 14: “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)” 
(E/C.12/2000/4); d) Informe sobre los derechos de las personas de edad 
en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales –U.N. Doc. E/C.12/1995/16/Rev.1–, de 1995.

2.- Conferencia de la Haya.

Dentro del marco de la Conferencia de la Haya, en el año 2000, se elaboró 
la Convención Internacional para la Protección de los Adultos, que entró en 
vigor en el año 2009128.

El Convenio está orientado a la protección de adultos que en situaciones in-
ternacionales posean una disminución o insuficiencia de sus facultades per-
sonales y no están en condiciones por sí mismos de velar por sus intereses129. 

Adulto es aquel mayor de 18 años pero la protección de los ancianos se 
tiene especialmente en cuenta y que más allá del actual escaso marco rati-
ficatorio sirve de referencia para el avance de las legislaciones internas de 
los Estados.

Al tratarse de un instrumento de Derecho Internacional Privado estab-
lece cuáles son las autoridades judiciales competentes, basadas en la resi-
dencia habitual de la persona y para las medidas urgentes aquellos jueces 

128 Cuenta a la fecha con catorce firmas; seis ratificaciones: Alemania, Finlandia, Francia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa y Suiza y una adhesión de Estonia.
129 Su antecedente es el Convenio de 17 de julio de 1905 relativo a la incapacitación y las 
medidas de protección análogas, que prácticamente no tuvo éxito.
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donde el adulto se encuentre, así como también está la designación de Au-
toridades Centrales.

Respecto de la ley aplicable por principio la autoridad competente aplica 
su propio derecho y excepcionalmente si la protección de la persona o los 
viene los requiere podrá tenerse en consideración la ley de otro Estado que 
presente vínculos más estrechos, desde un principio de proximidad.

Teniendo en cuenta que las medidas adoptadas en un Estado deberán, en 
muchas ocasiones, producir efectos en otro Estado parte, se establece que, 
en todo caso, las condiciones de aplicación de las medidas de protección se 
regirán por la ley del segundo Estado. 

En cuanto las decisiones finales tomas el principio base es el pleno reco-
nocimiento de las decisiones.

La voluntad que pueda manifestar el adulto es un aspecto fundamental, en 
la medida que pueda hacerlo para defender sus intereses y que integra con-
juntamente el derecho de audiencia y la garantía de defensa como requisito 
de la posterior ejecución de la medida.

También debe ser tenido en cuenta el respeto a la voluntad manifestada 
con anterioridad. 

D.- Fuentes Regionales.

1.- Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el marco del llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
más allá de los instrumentos generales, los específicos que mencionan a la 
vejez son: 1) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Proto-
colo de San Salvador”130, que dice en su art. 17: “Toda persona tiene derecho a 
protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se 

130 Adoptado por la Asamblea General en su vigésimo octavo período ordinario de sesiones el 
17 de noviembre, entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999.
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comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de 
llevar este derecho a la práctica y en particular a: a. proporcionar instalaciones 
adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada, a las perso-
nas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones 
de proporcionársela por sí mismas; b. ejecutar programas laborales específicos 
destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad 
productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c. esti-
mular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad 
de vida de los ancianos. 2) La más importante fuente específica del sistema 
regional, es la Convención Interamericana sobre los Derecho Humanos de las 
Personas Mayores, Washington, 15 de junio de 2015131 que incorpora y da 
priorid al tema del envejecimiento en las políticas públicas, destinar y gestio-
nar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada 
implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica132. 

131 Esta Convención ha reconocido lo  establecido en los Principios de las Naciones Unidas 
en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la 
Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), 
así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para 
América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 
(2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana 
de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable 
(2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre 
los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012).
132 Esta convención se nutre a su vez de las fuentes interpretativas las cuales son: 1) El Código 
Sanitario Panamericano, dado en el marco de la VII Conferencia Sanitaria Panamericana, 
celebrada el 14 de noviembre de 1924, en Cuba. 2) La Constitución de la Organización 
Panamericana de la Salud, aprobado por el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria 
Panamericana en sesión plenaria del 1 de octubre de 1947. 3) Las Recomendaciones para la 
Acción sobre el Envejecimiento de Bogotá, dada en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe 
de Gerontología reunida en Bogotá, del 9 al 13 de junio de 1986. 4) La Declaración de Cartagena 
de Indias sobre Políticas Integrales para las Personas Mayores en el área iberoamericana, de 
1992, formulada por la Conferencia Intergubernamental Iberoamericana sobre Políticas para 
Personas Ancianas y Personas Discapacitadas, reunida en Cartagena de Indias (Colombia), 
entre los días 27 y 30 de octubre de 1992. 5) La Declaración Gerontológica de La Habana, 
aprobada el 6 de mayo de 1993 por el I Seminario Internacional sobre Atención al anciano 
en Latinoamérica: necesidades y perspectivas, celebrado en el Centro Ibero latinoamericano 
de la Tercera Edad. 6) La Declaración de Montreal dada en septiembre de 1999, en el marco 
de la Cuarta Conferencia mundial sobre el Envejecimiento de la Federación Internacional de 
la Vejez, en Montreal. 7) Carta de San José de 2012 - Conferencia regional intergubernamental 
sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, 8 al 11 de mayo de 2012 en la ciudad de 
San José, “Envejecimiento, solidaridad y protección social: la hora de avanzar hacia la igualdad”.
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2.- MERCOSUR

Ciuro Caldani afirma que desde la perspectiva del integrativismo tridi-
mensionalista trialista se puede construir el concepto de Derecho de la In-
tegración, incluyendo casos interestatales y sus soluciones (dimensión so-
ciológica), captados por normas apoyadas en los métodos de originalidad 
y derivación (dimensión normológica) e inspirados en la construcción de 
espacios comunes a través de la libertad, la armonización y la cooperación 
requeridas por la justicia (dimensión axiológica –o dikelógica–). (CIURO 
CALDANI, 2006, p.31). Así, los fenómenos de integración económica y po-
lítica del siglo XX han permitido el desarrollo de esta rama del Derecho con 
más fuerza. 

En relación a la producción de fuentes formales sobre el tratamiento de 
la vejez se ha dado lugar a una serie de normas relevantes. Son de nuestro 
particular interés las normas más importantes vigentes en el MERCOSUR, 
y por el alcance de su influencia en la constitución material de nuestros 
pueblos, también consideramos centrales aquellas nacidas en el seno de la 
Unión Europea.

El desarrollo normativo en el MERCOSUR en relación a normas referidas 
al Derecho de la Vejez es muy escueto133, y nos dejan con fuentes formales 
vigentes marco, que permiten sólo en forma muy general el encuadre de la 
problemática. De todas formas, la relevancia en la consolidación misma del 
dispositivo regional, amerita que las recordemos brevemente las que tengan 
menciones específicas: 1) Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social en 
el MERCOSUR, Bolivia y Paraguay, adoptada por la Conferencia de Jefes de 
Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Paraguay en Buenos Aires, el 30 de 
junio de 2000. En la misma se llama intensificar los esfuerzos para mejorar 
la situación de las personas mayores, especialmente de aquellas en estado 
de pobreza o desamparo, a través de avances en materia de prestaciones 

133 Así por ejemplo, en julio del 2003 se desarrolló en Argentina un encuentro que proponía 
agilizar la concreción del Mercosur para la tercera edad y acordar un sistema de Seguridad 
Social para las Naciones miembro. Noticia publicada en el Diario “Clarín”, 14 de julio de 2003. 
V. http://www.cpcmercosur.gov.ar/cpcprensa/2003/2003-07/20030714.htm (19-02-2016)
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sociales y de políticas de vivienda e integración social y programas de ca-
pacitación. 2) Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos, Guayaquil (Ecuador), 26 de julio de 2002. Su art. 46, sostiene el: 
“Compromiso de cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones que tie-
nen como finalidad promover y proteger los derechos humanos de los adultos 
mayores”. Asimismo, en el art. 47, se afirma como obligación de los Estados 
parte prestar: “Atención a los siguientes temas prioritarios con miras a mejo-
rar la promoción y protección de los derechos de los adultos mayores, en sus 
respectivas jurisdicciones y en el ámbito andino: 1. La protección a los adultos 
mayores contra toda forma de discriminación y de violencia, incluida la vio-
lencia familiar. 2. La facilitación de atención oportuna a los adultos mayores 
en las dependencias y servicios públicos y privados. 3. La participación de los 
adultos mayores y sus organizaciones en la toma de decisiones sobre asuntos 
públicos que les concierne. 4. La protección efectiva del derecho de los adultos 
mayores a la seguridad social, en particular en lo relativo a los derechos y ga-
rantías relacionados con la jubilación laboral. 5. La promoción de la participa-
ción e integración de los adultos mayores en la sociedad”.

De forma embrionaria, la preocupación sobre los derechos de las perso-
nas mayores se halla latente en la región. En el año 2010 la  Declaración de 
Presidentes del MERCOSUR, refiere expresamente en su Párrafo 8 la necesi-
dad de trabajar en la  elaboración de la Convención de Derechos Humanos 
en la Vejez.

3.- Europa

En la órbita del Derecho Europeo, en cambio, sí existen numerosas 
fuentes que sirven de base al Derecho de la Ancianidad. El sistema tuiti-
vo de los derechos humanos en Europa, está organizado en el marco del 
Consejo de Europa, que es anterior e independiente de la Unión Europea. 
Entre los documentos relacionados con matemática, pueden identificarse 
fuentes que sirven de precedente y fuentes constitutivas del Derecho de 
la Ancianidad Europeo. 
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Las fuentes en el Derecho de Europa son: 1) Instrumentos emanados del 
Consejo de Europa: a) Carta Social Europea134, en su artículo 23, consagra: “…
garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas de edad avanzada a 
protección social, las Partes se comprometen a adoptar o a promover, directa-
mente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas apro-
piadas orientadas, en particular a permitir que las personas de edad avanzada 
sigan siendo miembros plenos de la sociedad durante el mayor tiempo posible, 
mediante: a. recursos suficientes que les permitan llevar una vida digna y partici-
par activamente en la vida pública, social y cultural; b. la difusión de información 
sobre servicios y facilidades a disposición de las personas de edad avanzada, y 
las posibilidades que éstas tienen de hacer uso de ellos; c. permitir a las personas 
de edad avanzada elegir libremente su estilo de vida y llevar una existencia in-
dependiente en su entorno habitual mientras lo deseen y les sea posible hacerlo, 
mediante: a. la disponibilidad de viviendas adaptadas a sus necesidades y a su 
estado de salud o de ayudas adecuadas para la adaptación de su vivienda; b. la 
asistencia sanitaria y los servicios que requiera su estado; c. a garantizar a las 
personas de edad avanzada que vivan en instituciones la asistencia apropiada, 
respetando su vida privada, y la participación en las decisiones que afecten a sus 
condiciones de vida en la institución. 2) Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales135. 3) Carta Social Eu-
ropea136. En su artículo 23 hace expresa mención de la vejez, afirmando: Para 

134 Adoptada el 26 de febrero de 1962 en Turín (Italia), CETS 035, entrada en vigor el 26 
de febrero de 1965, revisada de conformidad con el Protocolo de revisión de la Carta Social 
Europea, de 21 de octubre de 1991, CETS 035.
135 Adoptado el 4 de noviembre de 1950 en Roma (Italia), CETS 05, entrado en vigor el 3 de 
septiembre de 1953, revisado de conformidad con el Protocolo Nº 11, del 11 de mayo de 
1994, ECTS 155, y completado por los Protocolos Nº 1, 4, 6, 7, 12 y 13.
136 Adoptada el 26 de febrero de 1962 en Turín, CETS 035, entrada en vigor el 26 de febrero 
de 1965, revisada de conformidad con el Protocolo de revisión de la Carta Social Europea, 
de 21 de octubre de 1991, CETS 035. En relación a la exactitud de la Carta Social Europea, 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha pronunciado en casos 
relativos al derecho a la integridad física y al acceso a los beneficios de la seguridad social. 
Los fallos más significativos, por nombrar algunos son: Dodov v. Bulgaria, Sentencia del 17 
de enero 2008, ECHR, Serie A, Nº 59548/00, donde se condena al Estado de Bulgaria por 
la violación del derecho a la vida, por la falta de mecanismos en el derecho interno para 
investigar y sancionar peal o disciplinariamente, en la desaparición de una anciana por actos 
de negligencia de la institución pública encargada de su cuidado; Deumeland v. República 
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garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas de edad avanzada a 
protección social…”137, 2) la asistencia sanitaria y los servicios que requiera su 
estado;3) a garantizar a las personas de edad avanzada que vivan en institucio-
nes la asistencia apropiada, respetando su vida privada, y la participación en las 
decisiones que afecten a sus condiciones de vida en la institución. 4) Carta de De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea138,. Su artículo 2, prohíbe toda dis-
criminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos o  sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacio-
nal, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. Por su 
parte, el artículo 25 estipula que: la Unión reconoce y respeta el derecho de las 
personas mayores a llevar una vida digna e  independiente y a participar en la 
vida social y cultural. El artículo 34, inc. 1 complementa con normas relativas 
a la seguridad social: “…la Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las 
prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una 

Federal de Alemania, Sentencia del 29 de mayo 1986, ECHR, Serie A, Nº 9384/81, donde se 
condena al Estado de la República Federal de Alemania como responsable de incumplimiento 
del derecho al debido proceso, por la falta de diligencia de los tribunales internos en la 
tramitación de la solicitud, en relación a la solicitud de una pensión suplementaria presentada 
por la viuda anciana, de un trabajador muerto en accidente laboral. El Tribunal elaboró un 
estándar de especial diligencia para la tramitación de los beneficios de la seguridad social por 
las instancias administrativas y judiciales internas relevantes; Runkee y White v. Gran Bretaña, 
Sentencia de 10 del mayo, Serie A, Nº 42949/98, 53134/99, el Tribunal determinó que la 
asignación de mayores beneficios de jubilación a las mujeres suponía una discriminación en 
contra de los hombres en idénticas situaciones, en relación al principio de igualdad y a la 
protección contra la violación a la propiedad.
137 Continúa explicitando la norma: “…las Partes se comprometen a adoptar o a promover, 
directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas apropiadas 
orientadas, en particular: a) permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros 
plenos de la sociedad durante el mayor tiempo posible, mediante:1) recursos suficientes que les 
permitan llevar una vida digna y participar activamente en la vida pública, social y cultural; 
2) la difusión de información sobre servicios y facilidades a disposición de las personas de edad 
avanzada, y las posibilidades que éstas tienen de hacer uso de ellos;3) permitir a las personas 
de edad avanzada elegir libremente su estilo de vida y llevar una existencia independiente en 
su entorno habitual mientras lo deseen y les sea posible hacerlo, mediante:1) la disponibilidad 
de viviendas adaptadas a sus necesidades y a su estado de salud o de ayudas adecuadas para la 
adaptación de su vivienda”.
138 Proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en Niza, el 7 de diciembre, 
Diario Oficial 2000/C364/1, del 18 de diciembre de 2000.
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protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes labo-
rales, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según 
las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y 
prácticas nacionales”.

- Emanadas del Consejo Europeo:

* Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co-
mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, “Agenda Social 
Renovada: Oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI” 
[COM(2008) 412 final].

* Decisión 91/49/CEE, del 26 de noviembre 1990, relativa a acciones co-
munitarias en favor de las personas de edad avanzada.

* Decisión 93/512/EEC sobre la iniciativa comunitaria para los discapacita-
dos y las personas de edad (TIDE) (1993 a 1994), del 21 de septiembre.

- Emanada de la Asamblea Parlamentaria Paritaria:

* Resolución de la Asamblea Paritaria del Parlamento Europeo y de los Paí-
ses de África, Caribe y el Pacífico (ACP), sobre las personas discapacitadas o de 
edad en los países ACP, ACP-UE/3313/01/final, de 27 de noviembre de 2001.

- Emanada de la Comisión Económica y Social Europea (Órgano experto):

* Dictamen 2008/C204/21, “Cómo garantizar el acceso universal a los cui-
dados de larga duración y la sostenibilidad financiera de los sistemas de cui-
dados de larga duración para las personas de edad avanzada”, del 9 de agosto 
de 2008.

- Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, 
del 11 de noviembre de 1997139.

139 En Internet: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPI-
C&URL_SECT ION=201.html Acesso em: 19fev2016.
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Como hemos señalado, resultan de especial relevancia los documentos 
que funcionan como criterios orientadores en materia de Derechos Huma-
nos. Más son especialmente relevantes en materia de Derecho de la Vejez, 
aquellos documentos como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre 
el Envejecimiento de 1982, el de Madrid de 2002 y la Carta de San José de 
2012. Estos instrumentos son textos internacionales específicos, sobre los 
derechos de los ancianos de manera integral. Los mismos están constituidos 
por una  serie de recomendaciones, dirigidas a los Estados firmantes, a fin de 
que éstos las ejecuten en función de sus posibilidades económicas, sociales 
y culturales. 

Quizá merece mencionar, el Proyecto de Declaración Universal de los Dere-
chos del Adulto Mayor. Este texto fue aprobado por el Grupo Parlamentario 
Venezolano del Parlamento Latinoamericano, por la Comisión de Derechos 
Humanos y por el Parlamento Latinoamericano. Aunque lamentablemente 
no prosperó en la Cumbre de Madrid sobre el Envejecimiento. De su conte-
nido es importante destacar que allí se contemplaban diversos derechos, a 
saber: 

- derecho de ser tratado como ciudadano digno y autónomo (art. 1), 

- derecho a recibir apoyo familiar y social (art. 2), 

- derecho a la integración y la comunicación intergeneracional e intragene-
racional (art. 3), 

- derecho a la integración multigeneracional, evitándose toda segregación 
de las personas de edad en espacios reservados o su exclusión de actividades 
sociales (art. 13), 

- derecho al cuidado de su salud...que busque alternativas a la hospitaliza-
ción o al internamiento institucional y aliente la atención a la salud en el ám-
bito familiar (art. 4), 

- derecho a una alimentación sana, suficiente y adecuada a su edad (art. 6), 
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- derecho a una vivienda segura, higiénica, agradable y de fácil acceso físico, 
que en la medida de lo posible, le dé privacidad y el espacio necesario para una 
actividad creativa (art. 7), 

- derecho a facilidades y descuentos en tarifas y actividades de educación, 
cultura y recreación (art. 8), 

- derecho al acceso a programas de educación y capacitación que le permi-
tan continuar siendo productivo y obtener ingresos (art. 10), 

- derecho a la flexibilización de las normas de jubilación y de pensión, que le 
ofrezcan opciones con respecto a la edad de retiro y la posibilidad de continuar 
activo, total o parcialmente, más allá de la edad de retiro mínima (art. 11), 

- derecho de ser tenido en cuenta como fuente de experiencia y de conoci-
mientos útiles para el conjunto de la sociedad (art. 12), 

- derecho a la protección de su seguridad física y su integridad moral y a tal 
fin debe establecerse una autoridad judicial o administrativa encargada de 
velar por la seguridad y la observancia de los derechos del adulto mayor (art. 
14), 

- derecho a que se establezca un mecanismo a nivel internacional de fiscali-
zación y protección de sus derechos (art. 15), 

- derecho a un régimen de consideraciones especiales en caso de demandas 
judiciales civiles y condenas penales (art. 16), 

- derecho de disfrutar del trato solidario y deferente fijado en los artículos 
precedentes, aunque no se encuentre en su propio país, estableciéndose como 
principio general que los beneficios que la legislación nacional de cada Estado 
otorgue a las personas mayores de su propia nacionalidad, deben ser extendi-
das en forma igual a las personas mayores de nacionalidad extranjera, legal-
mente residenciadas (art. 17), 

- derecho a que se alienten los estudios y las investigaciones en el ámbito de 
la gerontología (art. 5)140.

140 Puede v. el Proyecto en http://www.adolfotaylhardat.net/proyecto declaracioansobrela-
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CONCLUSIONES

1. Tal como hemos afirmado, la vejez es un fenómeno complejo que se 
encuentra determinado por múltiples variables: conductas autoreferentes, 
diversidades económicas, culturales, legales, médicas, históricas, entre otras.  
Esta etapa vital constituye una diferenciación valiosa que preocupa al Dere-
cho concebido desde una perspectiva compleja: el anciano, como sujeto pro-
tegible, necesitado especialmente de respuestas jurídicas eficaces en atención 
a su evidente vulnerabilidad frente a los demás, lo demás y quizá también, 
frente a sí mismo. 

Las personas mayores constituyes un grupo limitado en las relaciones de 
poder, colocándose habitualmente entre los excluidos de las relaciones de in-
fluencia, situación que reproduce su posición asimétrica en la distribución 
de los recursos y beneficios. Los viejos parecen confirmar un grupo aislado 
que recibe asistencia del resto de los integrantes de la sociedad, en la medida 
en que no amenaza el bienestar  de los otros. En este sentido, ocupan el lugar 
que en la sociedad le conceden las generaciones más jóvenes. Los ancianos 
integran una posición minoritaria, no desde el punto de vista cuantitativo 
ya que la cantidad de gente anciana a nivel mundial es cada vez mayor, sino 
como colectividad humana diferenciada que se halla en posición no domi-
nante, encontrándose por ello en una clara situación de desventaja jurídica, 
institucional, económica y social. 

Esta maniobra de control social de la vejez se hace evidente en su proce-
so de marginación. Los documentos internacionales de Derechos Humanos, 
que reconocen la igualdad formal de derechos para todos los hombres, no 
resultan suficientes aún para equilibrar la tara gravosa que parece represen-
tar en nuestras sociedades, la última etapa del complejo vital. No reconocer 
explícitamente distingos suficientes sobre la especial situación de vulnera-
bilidad de las personas mayores, deja espacio estratégico a los criterios del 
Mercado para que se cuelen en las respuestas jurídicas, invisibilizado a todos 

dultomayor.htm, (19-02-2016).
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aquellos que -por las razones que fueran-, no son útiles o lo son, pero sólo 
marginalmente. 

2. El ordenamiento normativo argentino no fija una edad a partir de la 
cual se pueda considerar a una persona como anciana –más allá de la edad 
jubilatoria-. Cabe destacar, que tal y como se desprende del artículo 22 y si-
guientes del Código Civil y Comercial, la persona humana alcanza la mayoría 
de edad a los dieciocho años, fijando la presunción de que la persona es ple-
namente capaz para realizar actos jurídicos válidos desde ese momento en 
adelante, habilitando su capacidad de derecho y de ejercicio en forma plena. 
El mero dato de la edad cronológica, no modifica la capacidad del hombre, 
cumpliendo el imperativo constitucional de la igualdad formal (art. 16 C.N.). 
Sin embargo, la vejez reviste un período de la vida marcado por circunstan-
cias especiales de vulnerabilidad (tanto de repartos hacia y de los ancianos, 
como de la misma distribución natural de la senectud o de las influencias 
humanas difusas del mercado y la cultura). 

3. El proceso de especificación de los Derechos Humanos iniciado el siglo 
pasado indujo el desarrollo de una serie de fuentes formales de carácter 
universal y regional que captan a la realidad de diferentes de colectivos hu-
manos antes invisibles. La especificidad supone una ruptura con el modelo 
racional y abstracto. El fundamento del proceso de especificación de las nor-
mas de derechos humanos de carácter universal se afinca cardinalmente en 
un argumento basado en la igualdad. La Carta de las Naciones Unidas, y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, han consagrado el derecho a 
un trato igual y la no discriminación.  Pero aún no existe un Tratado del sis-
tema de derechos humanos de las Naciones Unidas, que explícitamente trate 
de forma específica los derechos de las personas mayores.  

Como fuera, existen dos tipos de fuentes formales importantes relaciona-
das con el Derecho de la Vejez. El primer tipo refiere a los derechos humanos 
con rango constitucional (Constitución de la Nación Argentina, artículo 75 
inc.22). El segundo tipo, lo constituyen aquellos documentos que valen me-
ramente como principios orientadores o criterios generales de interpreta-
ción jurídica. Dentro del marco de la Conferencia de la Haya, en el año 2000, 
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se elaboró la Convención Internacional para la Protección de los Adultos. El 
Convenio está orientado a la protección de adultos que en situaciones inter-
nacionales posean una disminución o insuficiencia de sus facultades perso-
nales y no están en condiciones por sí mismos de velar por sus intereses.

4. En el marco del llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
resulta central señalar que en 2015 se elabora la Convención Interamericana 
sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores fue adoptada, y Argenti-
na se convirtió en uno de los primeros cinco países en suscribir la misma. 
Este documento internacional es de cardinal importancia para el Derecho de 
la Vejez ya que resulta el primero en referirse exhaustiva y específicamente 
a las personas mayores.  Además existen instrumentos otros instrumentos 
que mencionan a la vejez (Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador”, Convención Interamericana sobre los 
Derecho Humanos de las Personas Mayores). 

5. En el marco del MERCOSUR, las normas referidas al Derecho de la Vejez 
es muy breve, y nos dejan con fuentes formales vigentes marco, que per-
miten sólo en forma muy general el encuadre de la problemática (Carta de 
Buenos Aires sobre Compromiso Social en el MERCOSUR, Bolivia y Paraguay; 
Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; la 
Declaración de Presidentes del MERCOSUR, de 2010).

6. En el Derecho Europeo, existen numerosas fuentes referidas a las per-
sonas mayores. Entre los documentos relacionados con matemática, pueden 
identificarse fuentes que sirven de precedente y fuentes constitutivas del 
Derecho de la Vejez Europeo. 
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CAPÍTULO 4 - DIREITOS HUMANOS, DIREITOS SOCIAIS E 
O PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE GÊNERO

DERECHOS HUMANOS, DERECHOS SOCIALES Y EL PRINCIPIO 
DE IGUALDAD DE GÉNERO

Candy Florencio Thomé
Rodrigo Garcia Schwarz

1. DIREITOS HUMANOS E DIREITOS SOCIAIS: A DIGNIDADE HUMANA E 
A UNIVERSALIDADE, A INDIVISIBILIDADE E A INTERDEPENDÊNCIA 
DOS DIREITOS

Os direitos humanos são direitos consagrados nos tratados internacionais, 
sendo considerados, em tais normas internacionais, como direitos dos 
quais são sujeitos todas as pessoas, pelo simples fato de sua humanidade 
(COMPARATO, 2003, p. 12). Tais direitos são paradigmas e referenciais 
éticos que orientam a ordem internacional contemporânea (PIOVESAN, 
2007, p. 118).

Os direitos humanos tiveram seu processo de internacionalização 
iniciado com o desenvolvimento do direito humanitário, da Liga das Nações 
e da Organização Internacional do trabalho. Como direito que se aplica na 
hipótese de guerra, o direito humanitário configura-se como o componente 
de direitos humanos da lei de guerra. A Liga das Nações também contribuiu 
para a internacionalização dos direitos humanos, na medida em que tinha 
como finalidade a promoção da cooperação, paz e segurança nacional. No 
mesmo sentido, a Organização Internacional do Trabalho, já em sua criação, 
preconizava a internacionalização de padrões de condições de trabalho. 



346 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, esse processo de internacio-
nalização consolidou-se diante da necessidade de efetiva proteção dos direi-
tos humanos que restou clara após as atrocidades contra os seres humanos 
cometidas ao longo dessa guerra. Por sua vez, o Tribunal de Nuremberg, em 
1945-1946, significou um forte impulso ao movimento de internacionaliza-
ção dos direitos humanos, uma vez que firmava a necessidade de limitação 
da soberania nacional, assim como reconhecia que os indivíduos tinham di-
reitos protegidos pelo direito internacional.

Quando da criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, 
surge uma nova ordem internacional, com o estabelecimento de um novo 
modelo de conduta nas relações internacionais, cujas preocupações incluem 
a busca pela manutenção da paz e segurança nacional, pelo desenvolvimento 
de relações amistosas entre os Estados, pela adoção da cooperação 
internacional nos planos econômico, social e cultural, bem como pela 
adoção de um padrão internacional de saúde e proteção ao meio ambiente, 
com a criação de um nova ordem econômica internacional e a proteção 
internacional dos direitos humanos (PIOVESAN, 2007, p. 126-127). 

A Carta das Nações Unidas prevê a defesa, promoção e respeito aos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, mas não define o alcance dessas 
expressões. A definição dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
foi efetuada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Essa 
Declaração consagra um consenso sobre valores de cunho universal a serem 
seguidos pelos Estados e tem como objetivo o delineamento de uma ordem 
pública fundada no respeito à dignidade humana, consagrando valores 
básicos universais, não sendo, portanto, possível, a existência de qualquer 
reserva feita pelos Estados aos princípios da Declaração, bem como de 
qualquer voto contrário a suas disposições (PIOVESAN, 2007, p. 136)141.

141 Observe-se, porém, que tal Declaração não é um tratado, tendo sido adotada sob a forma 
de resolução. Sobre a força jurídica vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
ver Piovesan (2007, p. 144-148).
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Em 1966, são aprovados o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
(PIDCP) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC) que entram em vigor apenas em 1976, devido ao número mínimo 
de ratificações exigido para o início de sua vigência.  

O PIDCP consagra, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 
sexo, religião, opinião política ou outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição, os seguintes 
direitos, dentre outros:  direito à vida,  direito à igualdade perante a lei, direito 
à liberdade e à segurança pessoal, direito a não ser escravizado ou submetido 
a servidão, direito a um julgamento justo, direito a não ser submetido a 
tortura ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, direito a não 
ser sujeito à prisão arbitrária, direito à liberdade de movimento, direito de 
casar e formar família, direito de liberdade de pensamento, de consciência e 
de religião, direito de liberdade de opinião e de expressão, direito de reunião 
pacífica, direito de liberdade de associação, direito de se associar a sindicatos 
e direito de votar e ser votado. Esse pacto determina, também, em seu artigo 
terceiro, a obrigação expressa de seus Estados ratificantes de assegurar a 
homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos 
nele enunciados142. 

O PIDESC, por sua vez, consagra, também sem discriminação alguma por 
motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer 
outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento 
ou qualquer outra situação, os seguintes direitos, dentre outros: direito ao 
trabalho, direito à justa remuneração, direito ao lazer, direito à moradia, 
direito à educação, direito à previdência social, direito à saúde física e mental, 
direito à participação na vida cultural da comunidade, direito de associação, 
direito de formar sindicatos e deles fazer parte e direito de greve. Esse pacto 
determina, também, em seu artigo terceiro, a obrigação expressa de seus 

142 O PIDCP tem, ainda, um Protocolo Facultativo, de 1966, que prevê um mecanismo de 
petições individuais para a denúncia de violações ao pacto, ratificado pelo Brasil em 2009, 
e um Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 
1989, que veda a pena de morte, ratificado pelo Brasil também em 2009.



348 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

Estados ratificantes de assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de 
todos os direitos econômicos, sociais e culturais nele enunciados143.

De forma complementar aos direitos humanos consagrados a todas as 
pessoas indistintamente, desenvolveu-se um sistema internacional especial 
de direitos humanos que leva em conta a especificação do sujeito de direito, 
ou seja, junto ao sujeito genérico e abstrato, configura-se o sujeito de direito 
concreto, considerado em sua especificidade e na concretude de suas relações 
sociais. Esse sistema especial de proteção tem como objetivos principais a 
prevenção da discriminação e a proteção de pessoas ou grupo de pessoas 
em situação de vulnerabilidade, reconhecendo direitos endereçados, por 
exemplo, às crianças, aos idosos, às mulheres e às vítimas de discriminação 
racial144. Nesse diapasão, surgem as normas internacionais que tratam de 
grupos específicos, figurando dentre as principais, a Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, a Convenção contra a Tortura, a Convenção 
para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio e a Convenção sobre a 
Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher145.

Os direitos humanos decorrem do princípio básico da dignidade da 
pessoa, introduzido pela Declaração Universal de 1948 e, posteriormente, 
consolidado pela Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993 
(HÄBERLE, 2010, p. 173). São tais direitos fruto de um espaço simbólico de 
luta e ação social, na luta pela dignidade humana, compondo um construto 

143  O PIDESC tem um Protocolo Facultativo, de 2008, que prevê mecanismos de denúncia 
de violações ao Pacto que ainda não foi ratificado pelo Brasil e ainda não entrou em vigor 
em razão do número mínimo de ratificações exigido para sua vigência ainda não ter sido 
alcançado.
144  Segundo Piovesan (2007, p. 184-185), “o sistema especial de proteção adota como sujeito 
de direito o indivíduo historicamente situado, o sujeito de direito ‘concreto’, na peculiaridade 
e particularidade de suas relações sociais, afirmando-se o reconhecimento de sua identidade 
própria. Por esse prisma, ao lado do direito à igualdade nasce o direito à diferença. Importa 
assegurar a igualdade com respeito à diversidade”.
145  No Brasil, Piovesan, Piovesan e Sato (2011, p. 497) observam que o processo de especificação 
do sujeito do direito ocorreu, principalmente, com a Constituição brasileira de 1988, que tem 
capítulos específicos da criança, do adolescente, do idoso, dos índios, bem como dispositivos 
constitucionais acerca das mulheres, dos negros e dos deficientes.
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axiológico emancipatório, pois, como observa Comparato (2011, p. 21), a 
dignidade humana consiste no fato de que o ser humano é um ser considerado 
e tratado em si mesmo, como um fim em si mesmo e nunca como um meio 
para o alcance de um resultado e no fato de que, pela sua vontade racional, 
apenas o ser humano vive em condições de autonomia, ou seja, como ser 
capaz de guiar-se pelas leis que ele próprio edita.

 Sarlet (2007, p. 40-43), após alertar que a definição de dignidade humana 
é bastante complexa, devido à sua ambiguidade, porosidade e natureza 
necessariamente polissêmica, afirma que alguns contornos básicos podem 
ser dados, embora observando que tal conceito vive constantemente 
em construção e desenvolvimento – afirma, assim, que a dificuldade em 
conceituar a dignidade humana não deve ser empecilho nem fundamento 
para a sua falta de conceituação, pois “quando se cuida de aferir a existência 
de ofensas à dignidade, não há como prescindir (...) de uma clarificação 
quanto ao que se entende por dignidade da pessoa, justamente para que se 
possa constatar e (...) coibir eventuais violações”. Assim, segundo Sarlet, a 
dignidade humana é qualidade intrínseca da pessoa humana, irrenunciável 
e inalienável, um elemento que qualifica o ser humano, não podendo lhe ser 
retirado. Essa dignidade humana consiste no que seria violado se fossem 
subtraídas às pessoas os bens indispensáveis para a vida, se infligida dor 
física ou psíquica, profunda e duradoura às pessoas, ou ainda, se negado 
ou diminuído seu status de sujeito de direitos (SCHWARZ, 2011, p. 31), 
traduzindo-se  na insubmissão a condições opressivas ou humilhantes 
de vida, estando conectado, portanto, à satisfação das necessidades que 
permitem obter os objetivos próprios e participar da construção da vida 
social, constituindo um elemento central nas justificações modernas dos 
direitos humanos (PISARELLO, 2007, p. 39).

Os direitos humanos, dentro dos quais está inserido o direito à igualdade, 
têm como características nucleares a universalidade, indivisibilidade e 
interdependência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 
estabeleceu a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos 
direitos humanos, ao unir o catálogo dos direitos civis e políticos com o dos 
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direitos econômicos, sociais e culturais, conjugando o valor da liberdade 
com o valor da igualdade. Piovesan (2007, p. 137-141) considera que as duas 
principais inovações dessa declaração foram a parificação dos direitos civis 
e políticos e dos direitos econômicos, sociais e culturais, em igualdade de 
importância, de um lado, e a afirmação da inter-relação, indivisibilidade e 
interdependência de todos os direitos humanos, de outro lado146.

A universalidade dos direitos humanos, que determina a extensão universal 
desses direitos, é uma das características de tais direitos, constando, pela 
primeira vez em um documento internacional, na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que iniciou a fase de positivação e universalização 
desses direitos (AMARAL JÚNIOR, 2011, p. 30) e sendo reiterada nas demais 
normas internacionais, uma vez que a consciência da necessidade de 
proteção dos direitos humanos não apenas no âmbito nacional, mas também 
no âmbito internacional foi se generalizando ao longo das últimas décadas. 
Essa universalidade se assenta na exigência de uma ordem mundial em que 
todos os seres humanos possam usufruir, efetivamente, de todos os direitos 
humanos que foram especificados (SCHWARZ, 2011, p. 29). 

A universalidade dos direitos humanos, no entanto, é uma das 
características desses direitos muito contestada pelos adeptos das teorias 
do relativismo cultural, que consideram, em linhas gerais, que não há uma 
moral universal, uma vez que o direito está estritamente relacionado com o 
sistema político, econômico, cultural e moral de cada sociedade (PIOVESAN, 
2007, p. 148-155)147.

A Declaração de Viena de 1993, em seu parágrafo 5º, afirma que “Todos 
os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-
relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos 
de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma 

146  Segundo Piovesan (2007, p. 134), em sessão que criou o Conselho de Direitos Humanos, 
em 3 de abril de 2006, a ONU reitera o reconhecimento de que os direitos humanos são inter-
relacionados e interdependentes.
147 Piovesan (2007, p.149) ressalta que, na ótica relativista, há o primado do coletivismo, ao 
passo que, na ótica universalista, há o primado do individualismo.
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ênfase. Embora particularidades nacionais e regionais devam ser levadas 
em consideração, assim como diversos contextos históricos, culturais 
e religiosos, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus sistemas 
políticos, econômicos e culturais”. Essa Declaração adota, portanto, o 
universalismo ou um relativismo cultural fraco, admitindo que a cultura de 
determinada sociedade pode ser fonte de validade de um direito ou regra 
moral, mas não é a principal fonte de validade dos direitos ou regras morais 
dessa sociedade.

O debate entre universalismo e particularismo, hoje, tem como principal 
fonte as questões de gênero. No tocante à problemática entre identidade 
e diferença de gênero, deve-se observar que, os direitos humanos têm 
sua tendência universalizante, o “multiculturalismo implica a aceitação 
da tolerância e da diversidade como núcleo elementar de suas premissas” 
(FREITAS JÚNIOR, 2001, p.1117), tomando como multiculturalismo o 
“conjunto de movimentos doutrinários e políticos, destinados a valorizar 
especificidades culturais, num quadro de influências culturais amplamente 
globalizados” (FREITAS JÚNIOR, 2001, p. 1121).

Benhabib (2007, p. 12-16) define universalismo como o princípio de que 
todos os seres humanos, independentemente de sua raça, sexo, orientação 
sexual, habilidades físicas ou corporais e arcabouço ético, cultural, religioso 
ou linguístico são titulares de um respeito moral igual e afirma que o 
universalismo não consiste na essência ou natureza humana, mas sim em 
experiências de consenso a despeito de diversidades, conflitos, disputas e 
lutas, sendo antes uma aspiração e não um fato. Quanto ao universalismo 
jurídico, a autora afirma que qualquer justificação política dos direitos 
humanos, ou qualquer projeto de universalismo jurídico, pressupõe o recurso 
ao universalismo justificativo. A tarefa de justificação, por sua vez, não pode 
proceder sem o reconhecimento da liberdade comunicativa do outro, ou seja, 
do direito do outro de aceitar como legítimas apenas aquelas regras de ação 
cuja validade foi convencionada mediante argumentos justificáveis. Assim, o 
universalismo justificativo funda-se no universalismo moral.
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Apesar de ser adepta das teorias da universalidade dos direitos humanos, 
Benhabib, proclama a necessidade de um universalismo que seja interativo, 
não legislativo, consciente das diferenças de gênero e não gender blind, 
contextualmente sensitivo e não indiferente à situação. Assim, o “outro 
generalizado” é associado a uma ética de justiça e uma categoria moral de 
direitos. O “outro concreto”, em contrapartida, é um indivíduo único com 
história e necessidades particulares (CANADAY, 2003, p. 58-59). Dessa 
forma, não se deve ceder à tensão entre universalismo e especificidades, 
escolhendo um e negando o outro, mas sim negociar sua interdependência 
recolocando o universal em contextos concretos.

Freitas Júnior, por sua vez, considera que, embora pareça não haver arranjo 
possível entre os direitos humanos e o multiculturalismo, não só é possível, 
como desejável algum nível de equilíbrio entre direitos humanos universais 
e multiculturalismo; observando-se que, em caso de conflito entre ambos, 
a pauta multicultural deve ser absorvida pelo elenco dos direitos humanos, 
pois, “muitas vezes, a intolerância, o ódio e o estranhamento resultam de 
predicados endógenos ao legado cultural de cada povo”, manifestando-
se em direção a minorias, sendo necessário, portanto, que a grandeza 
universalizante dos direitos humanos adquira realce e significado de justiça” 
(FREITAS JÚNIOR, 2001, p. 1118-1122). Efetivamente, ratifica-se a conclusão 
do autor de que os riscos que se corre ao sustentar os direitos humanos como 
projeto universal e transnacional é muito menor que os riscos de se negar 
efetividade aos direitos humanos em face de particularismos culturais e que 
a questão reside na determinação da maneira como o multiculturalismo 
pode ser absorvido pela pauta de direitos humanos. 

A indivisibilidade, outra característica dos direitos humanos, consubstancia-
se no fato de que não é possível o alcance pleno de apenas algumas partes dos 
direitos humanos, sejam os direitos humanos relacionados a direitos civis e 
políticos, sejam os direitos humanos ligados aos direitos sociais, econômicos 
e culturais, uma vez que o princípio da dignidade humana é fundamento 
tanto dos direitos civis e dos direitos políticos, como dos direitos sociais, 
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econômicos e culturais, estando esses direitos relacionados entre si em 
um processo de retroalimentação constante, já que o padrão de exclusão 
socioeconômica exacerbado da atualidade consubstancia-se em um ataque 
às noções de universalidade e a vulnerabilidade econômico-social leva à 
vulnerabilidade dos direitos civis e políticos, alcançando, prioritariamente, 
os grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade, tais como mulheres 
e população negra (PIOVESAN, 2011, p. 1242-1243). Dessa forma, os direitos 
civis e políticos ficam reduzidos a meras categorias formais, sem a efetividade 
dos direitos econômicos, sociais e culturais, enquanto estes carecem de 
significação, sem a realização daqueles (PIOVESAN, 2007, p. 142).

No tocante à interdependência dos direitos humanos, por um lado, deve-
se observar que a satisfação de direitos sociais, econômicos e culturais é 
indispensável para a existência de direitos civis e políticos, que requerem uma 
situação de superação das necessidades humanas básicas para ser exercidos 
plenamente. Por outro lado, os direitos civis e políticos são indispensáveis 
como mecanismos de controle do cumprimento das obrigações que emanam 
de direitos sociais, econômicos e culturais, já que esses direitos estão em um 
processo de retroalimentação constante148. Não há, por exemplo, direito à 
intimidade sem um direito à moradia digna, nem direito à vida sem direito 
à saúde, com a redução da mortalidade infantil, da fome e das epidemias. 
De igual forma, para que a liberdade de expressão possa realmente se 
concretizar, é necessário que o direito à educação seja, primeiramente, 
garantido (SCHWARZ, 2011, p. 65).

O desenvolvimento de um direito humano facilita o desenvolvimento de 
outros direitos humanos e a carência de um direito humano também afeta 
os demais direitos humanos. Todavia, o enfraquecimento de um direito 
também prejudica outros direitos. Dessa maneira, a violação aos direitos 
sociais gera uma violação reflexa aos direitos civis e políticos, na medida em 
que a vulnerabilidade econômico-social leva à vulnerabilidade dos direitos 

148 Nesse sentido, ver Abramovich e Courtis (2006, p. 72) e Schwarz (2011, p. 64).
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civis e políticos, assim como o descumprimento de vários direitos civis e 
políticos impossibilitam ou dificultam o usufruto de uma série de direitos 
sociais (FREITAS JÚNIOR, PIOVESAN, 2011, p. 1255-1256). 

Em síntese, para a garantia efetiva dos direitos humanos, faz-se necessário 
que tantos os direitos civis e políticos como os direitos sociais sejam 
acessíveis a todos os seres humanos, uma vez que os direitos humanos 
são um complexo integral, único e indivisível (PIOVESAN, 2007, p. 142), 
atingindo, inclusive, os grupos sociais que costumam não ter acesso a tais 
direitos, abrindo caminho para uma cidadania não-excludente, democrática 
e com um projeto de transformação da sociedade (SCHWARZ, 2011, p. 39).

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, define, como 
direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados149.

Os direitos sociais podem ser definidos como aqueles relacionados “à 
proteção dos indivíduos economicamente enfraquecidos ao ter por finalidade 
o equilíbrio social, o bem comum, o direito à satisfação das necessidades 
vitais do indivíduo como membro da coletividade ante um esforço conjunto 
dos institutos jurídicos para a eficácia e efetividade das normas de direito 
social”, prevalecendo, para o direito social, o interesse coletivo sobre o 
interesse privado (CARVALHO, COSTA, 2010, p. 11-13). São, em grande 
parte, produtos das críticas às insuficiências e distorções do modelo liberal 
(ABRAMOVICH, COURTIS, 2006, p. 12).

Conforme Pisarello, os direitos sociais são direitos que estão ligados 
a expectativas de satisfação das necessidades básicas das pessoas em 
diversos âmbitos tais como no âmbito do trabalho, da moradia, da saúde, 
da alimentação e da educação. O reconhecimento dessas expectativas 
comporta obrigações positivas e negativas tanto para os poderes públicos, 
como para os particulares. À medida que os bens protegidos pelos direitos 

149  Diante da expressão utilizada na Constituição brasileira, doravante, a expressão “direitos 
sociais” será utilizada no lugar de “direitos sociais, econômicos e culturais”. 
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sociais estão relacionados com a sobrevivência e com o desfrute das 
condições materiais que possibilitam o exercício efetivo da liberdade ou da 
autonomia, a reivindicação de direitos sociais interessa, potencialmente, a 
todas as pessoas. No entanto, interessa, de maneira especial, aos membros 
da sociedade que estejam em situação de vulnerabilidade, cujo acesso aos 
recursos para essa sobrevivência e esse desfrute costuma ser residual ou, 
ainda, inexistente (PISARELLO, 2007, p. 11).

Se por um lado os direitos civis e políticos costumam caracterizar-
se por garantir a seus titulares uma esfera livre de interferência estatal, 
visualizando o Estado como fonte de possíveis ameaças à liberdade individual. 
Abramovich e Courtis consideram que os direitos sociais, por outro lado, são 
direitos marcados pelas seguintes características, embora tal caracterização 
seja apenas uma aproximação parcial: 1. São um direito de grupos, já que 
o indivíduo goza de seus benefícios, na medida em que pertencem a um 
grupo social; 2. São um direito de desigualdades, pois tem como objetivo 
a equiparação, igualação ou compensação, decorrente da consciência da 
desigualdade material e de oportunidades das pessoas pertencentes a 
grupos sociais distintos; 3. São direitos fortemente ligados à sociologia, no 
sentido de essa orientar quais as relações sociais pertinentes, quais relações 
estão relacionadas a determinados grupos e quais são as necessidades ou 
aspirações desse grupo (ABRAMOVICH, COURTIS, 2006, p.11-16)150. 

Apesar da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos 
direitos humanos, os direitos sociais costumam ser tratados como direitos 
que não fazem parte dos direitos humanos ou, quando tratados como 
tais, são rotulados como forma específica de direitos humanos que não 
comporta a mesma análise, aplicação e efetividade dos demais direitos. Boa 
parte da doutrina costuma considerá-los como mera carta de princípios 
informadores ou como direitos programáticos, sem uma exigibilidade por 
parte de seus titulares.

150  Ainda, segundo Abramovich e Courtis (2006, p. 64), “la diferente situación de grupos o 
clases de personas puede llevar al legislador a establecer presunciones, reglas de interpretación 
o reglas de protección a favor de la parte considerada más débil o en situación de desventaja”.
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A persistente vulneração dos direitos sociais está relacionada, 
principalmente, à desigualdade material de poder existentes nas sociedades 
atuais, mas a percepção dos direitos sociais como direitos que não fazem 
parte dos direitos humanos ou que têm menor importância que os direitos 
civis e políticos exerce, também, um grande papel para essa vulneração151. 
Isso ocorre porque a percepção dos direitos sociais está assentada sobre 
uma série de teses que delineiam a percepção dos direitos sociais e acabam 
por debilitar sua efetiva aplicação e proteção, posto que as principais são as 
teses de percepção histórica, de percepção filosófica, de percepção teórica e 
de percepção dogmática152. 

Quanto às teses de percepção histórica, Pisarello (2007, p. 19-24) afirma 
que os direitos sociais são considerados, muitas vezes, como direitos tardios, 
historicamente posteriores aos direitos civis e políticos. De acordo com 
essa tese, os direitos sociais são direitos de segunda ou terceira geração, 
cronologicamente posteriores aos direitos civis e políticos. Se, para alguns 
doutrinadores, essa tese tem um simples valor descritivo, apenas com o 
intuito de deixar claro o percurso histórico que conduziu ao reconhecimento 
positivo desses direitos em constituições e tratados internacionais, para 
outros, essa linha histórica tem conotações prescritivas, no sentido de que 
os direitos sociais, nos lugares em ainda não tenham se materializado, virão, 
inexoravelmente, com o decurso do tempo, mas apenas depois de terem sido 
satisfeitos os direitos civis e políticos. Em outras palavras, segundo essa 
linha histórica, como adverte Schwarz (2011, p. 55), os direitos sociais só 
deveriam ser satisfeitos após a satisfação dos direitos civis e políticos.

151  Segundo Pisarello (2007, p. 16), “si en las actuales sociedades mediáticas las decisiones 
humanas dependen en buena medida de la percepción que se tenga de la realidad, un requisito 
primordial para remover los obstáculos que impiden hacer efectivos los derechos sociales 
consiste en contrarrestar la lectura político jurídica sesgada que se hace de los mismos y en 
ofrecer una lectura alternativa”.
152  Para uma crítica aprofundada dessa cisão entre direitos sociais e direitos civis e políticos, 
ver Pisarello (2007). Pisarello (2007, p. 16) alerta, no entanto, que, ainda que essas teses 
pertençam a diferentes planos do discurso jurídico-político dominante, não se articulam em 
compartimentos estanques, tampouco de maneira totalmente diferenciada.
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 Essa consideração, contudo, não é exata, já que há registros de vários 
direitos de cunho social consagrados ao longo da História anteriores ao 
século XX, apesar de terem sido previstos de maneira mais ampla apenas 
a partir do século XX, na medida em que a ajuda aos pobres, motivada 
inicialmente por caridade, em muitos casos, transformava-se, mais tarde, 
em benefícios concretos correspondentes a direitos dos cidadãos. Nas 
palavras de Schwarz (2011, p. 56), junto à “história” dos direitos sociais, 
é possível constatar a existência de uma rica “pré-história” marcada por 
diversas políticas institucionais dirigidas à resolução de situações de 
pobreza e exclusão social, que é anterior ao próprio surgimento do Estado 
moderno e que guarda, de certa forma, alguma similitude com as demandas 
contemporâneas de direitos sociais.

Nesse sentido, no século XVII, na Inglaterra, a demanda por direitos 
participativos, de distribuição de terra e de assistência aos mais vulneráveis 
foi um elemento comum das declarações fomentadas pelos levellers e pelos 
diggers. A Declaração da Independência dos Estados Unidos da América 
previa o direito à vida e à felicidade e não previa o direito à propriedade, 
direito esse que foi inserido somente na Constituição da Filadélfia de 1787. 
A Constituição francesa de 1791 previa o direito à instrução e à assistência 
aos pobres, sem, todavia, abandonar o discurso de caridade pública. A 
Constituição jacobina de 1793 relativizava o caráter absoluto do direito de 
propriedade e previa o dever de instaurar socorros públicos que velassem 
pela subsistência dos cidadãos desafortunados (art. 21), bem como o dever 
de assegurar a todos instrução pública (art.22). A Constituição Francesa 
de 1848, por sua vez, previa, em seu art. 13, a garantia, aos cidadãos, à 
liberdade de trabalho e de indústria. Essa Constituição afirmava, também 
que a sociedade favorecia e encorajava o desenvolvimento do trabalho, 
pelo ensino primário gratuito profissional, a igualdade nas relações entre o 
patrão e o operário, as instituições de previdência e de crédito, as instituições 
agrícolas, as associações voluntárias e o estabelecimento, pelo Estado, os 
Departamentos e os Municípios, de obras públicas capazes de empregar os 
braços desocupados, assim como previa o fornecimento de assistência às 
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crianças abandonadas, aos doentes e idosos sem recurso e que não podem 
ser socorridos por suas famílias. Posteriormente, teve grande importância, 
para a base dos direitos sociais, a Comuna parisiense de 1871 (PISARELLO, 
2007, p. 21-25)153.

Quanto ao preconceito de um nascimento e existência dos direitos de 
forma linear, não há uma única via institucional de reconhecimento dos 
direitos sociais, tal reconhecimento ocorreu de forma diferente nos diversos 
Estados sociais, inclusive no que concerne à titularidade de tais direitos, 
uma vez que vários grupos, como as mulheres, negros e imigrantes, não 
tiveram o reconhecimento de seus direitos na mesma época em que foram 
consagrados para homens, brancos ou nacionais, muitos desses diretos, 
civis, políticos ou sociais, continuam a lhes ser negados, já que boa parte 
das políticas que fundaram a satisfação dos direitos sociais modernos 
comportaram a exclusão ou a inclusão subordinada tanto dos povos e 
regiões periféricas, como de certas classes e grupos de pessoas, tais como 
as mulheres, trabalhadores em situação precária ou na informalidade, 
trabalhadores rurais, povos indígenas e deficientes físicos e mentais, dentre 
outros (PISARELLO, 2007, p. 25-30). No tocante aos direitos civis e políticos, 
pode-se observar, por exemplo, que tais direitos, ainda hoje, não são 
plenamente garantidos às mulheres principalmente nos países de religião 
muçulmana que, inclusive, não ratificam a Convenção sobre a Eliminação de 
todas as formas de Discriminação contra a mulher, que consagra os direitos 
humanos das mulheres civis, políticos, sociais, econômicos e culturais de 
forma conjunta ou, quando a ratificam, o fazem com tantas reservas que 
acabam por esvaziar o conteúdo dessa Convenção, tais como Bangladesh e 
Egito que chegaram a acusar o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação 
contra a Mulher de praticar “imperialismo cultural e intolerância religiosa” 
ao consagrar o direito de igualdade entre homens e mulheres, inclusive na 
família (PIOVESAN, 2007, p. 193-194).

153  Schwarz (2011, p. 56) cita, ainda, o exemplo do império Inca, cujo regime de propriedade 
previa o cultivo, por meio do trabalho comum, de determinadas terras, cujo produto tinha a 
finalidade de atender às necessidades alimentares dos anciãos, enfermos, inválidos e órfãos.
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No tocante às várias formas de surgimento e configuração dos direitos 
sociais, Esping-Andersen (1990, p. 4) afirma que o Welfare-state, assim 
como os direitos sociais nele contidos, tem diversas configurações no 
tocante à organização, estratificação e integração social do Estado, mercado 
e família, conforme suas origens em diferentes forças históricas, podendo 
ser agrupados em três tipos básicos, que o autor chama de Welfare-state 
conservadores, liberais e “sociais democratas”.

No grupo chamado de liberal pelo autor, do qual são exemplos os Estados 
Unidos da América, Canadá e Austrália, predominam planos de seguro sociais 
limitados, modelos contidos de distribuição de renda e formas tradicionais 
de assistência. Os benefícios atendem, principalmente, a destinatários da 
classe trabalhadora, com renda e dependentes do Estado. Nesse modelo, o 
progresso da reforma social está severamente circunscrito pelas normas 
tradicionais liberais de ética no trabalho, as regras jurídicas para habilitação 
dos benefícios são rígidas e marcadas por estigmas e os benefícios são 
modestos, visto que o Estado encoraja o mercado para subsidiar formas 
privadas de previdência. Dessa forma, os efeitos da desmercadorização são 
minimizados, esse grupo contém efetivamente o domínio dos direitos sociais 
e edifica uma ordem de estratificação que é uma mistura de igualdade relativa 
da pobreza entre os beneficiários do Estado, serviços diferenciados pelo 
mercado entre as maiorias e um dualismo político de classe entre ambas as 
camadas sociais (ESPING-ANDERSEN, 1990, p. 26-27).

No grupo chamado de conservador, do qual são exemplos a Áustria, a 
França, a Alemanha e a Itália, o legado histórico do corporativismo estatal 
foi ampliado para atender a nova estrutura de classe “pós-industrial”. 
Nesse grupo, a obsessão liberal com a mercadorização e a eficiência do 
mercado nunca foi marcante e, por isso, a concessão de direitos sociais 
não chegou a ser uma questão seriamente controvertida, predominando a 
preservação das diferenças de status, com aparato estatal pronto a substituir 
o mercado enquanto provedor de benefícios sociais e a previdência privada 
desempenhando um papel secundário. Tal grupo, no entanto, é, também, 
moldados de forma típica pela Igreja e comprometidos com a preservação 
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da família tradicional. A previdência social exclui tipicamente as esposas 
que não trabalham fora, e os benefícios destinados à família encorajam a 
maternidade e creches e outros serviços semelhantes prestados à família são 
claramente subdesenvolvidos (ESPING-ANDERSEN, 1990, p. 27).

No grupo chamado “social-democrata”, do qual são exemplos os países 
nórdicos, os princípios de universalismo e desmercadorização dos 
direitos sociais estenderam-se também às novas classes médias, uma vez 
que os social-democratas buscaram um welfare state que promovesse 
a igualdade com os melhores padrões de qualidade, e não uma igualdade 
das necessidades mínimas, como se procurou realizar em toda a parte. Isso 
implicava, em primeiro lugar, que os serviços e benefícios fossem elevados a 
níveis compatíveis até mesmo com o gasto mais refinado das novas classes 
médias e, em segundo lugar, que a igualdade fosse concedida garantindo-se 
aos trabalhadores plena participação na qualidade dos direitos desfrutados 
pelos mais ricos. Desse modo, os trabalhadores braçais chegam a desfrutar 
de direitos idênticos ao dos empregados white-collar assalariados ou dos 
funcionários públicos, todas as camadas são incorporadas a um sistema 
universal de seguro, uma vez que os benefícios são graduados de acordo com 
os ganhos habituais (ESPING-ANDERSEN, 1990, p. 27-28). 

Sobre a não linearidade do aparecimento dos direitos humanos, a superação 
da tese da linearidade permite perceber a multiplicidade de vias, escalas 
e sujeitos relacionados, de forma substancial, à reivindicação dos direitos 
sociais, acentuando o caráter simultâneo, convergente e complementar da 
reclamação dos direitos civis, políticos e sociais (SCHWARZ, 2011, p.64).

No que concerne ao preconceito de percepção filosófica, há teorias que 
afirmam que os direitos sociais estão axiologicamente subordinados aos 
direitos civis e políticos, na medida em que os direitos civis e políticos 
estariam conectados a necessidades mais básicas da pessoa humana, sendo 
os direitos sociais desdobramentos complementares de tais necessidades. 
Dessa forma, o fundamento imediato dos direitos civis e políticos seria o 
princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que os direitos sociais 
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estão ligados à dignidade humana apenas de maneira indireta, justificando 
uma tutela mais debilitada (PISARELLO, 2007, p. 19-36).

No entanto, a dignidade humana, fundamento dos direitos humanos, 
exige o cumprimento tanto de direitos civis e políticos como de direitos 
sociais, não havendo dignidade humana sem o reconhecimento de direitos 
sociais ou de direitos civis e políticos. Vincular a dignidade humana a apenas 
certos direitos civis, excluindo outros direitos sociais indispensáveis para 
seu exercício resulta em uma operação sem fundamento, pois o direito à 
vida ou à integridade física e moral não podem ser satisfeitos sem o direito 
a um nível adequado de saúde, o direito à intimidade é ameaçado sem a 
satisfação a um direito à moradia e o direito à informação, à liberdade 
ideológica e de expressão restam descaracterizados sem  estruturas 
comunicativas plurais e sem uma educação crítica e de qualidade, por 
exemplo (PISARELLO, 2007, p. 40). 

Dessa forma, a tese de subordinação axiológica dos direitos sociais 
aos direitos civis e políticos não se sustenta porque todos esses direitos 
podem ser considerados indivisíveis e interdependentes, herdeiros de 
uma fundamentação comum: a igual dignidade, a igual liberdade e a igual 
diversidade de todas as pessoas, essa formulação não exclui a possibilidade 
de situações de conflitos de direitos, que devem ser submetidas à técnica da 
ponderação (SCHWARZ, 2011, p. 82).

O preconceito de cunho da filosofia do direito também comporta uma 
outra configuração, qual seja, a tese de que os direitos civis e políticos 
seriam, antes de mais nada, direitos de liberdade, contribuindo, entre outras 
questões, para a preservação da segurança pessoal e da diversidade política e 
cultural de uma sociedade. Os direitos sociais, todavia, estariam conectados, 
basicamente, ao princípio da igualdade e sua satisfação diretamente ligada 
com a proteção da homogeneidade social e escolher entre direitos civis e 
políticos e direitos sociais significaria pronunciar-se sobre a prevalência 
entre os valores em jogo: igualdade ou seguridade, igualdade ou liberdade, 
igualdade ou diversidade (PISARELLO, 2007, p. 15).
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Sen (2001, p. 53-54) observa que, normalmente, a importância da igualdade 
é contrastada com a importância da liberdade, num suposto conflito entre 
a igualdade e a liberdade. O modo de ver a igualdade e a liberdade como 
dois polos opostos, no entanto, não corresponde à realidade, já que, em 
verdade, a liberdade reside nos campos de aplicação possíveis da igualdade 
e a igualdade está entre os padrões de distribuição possíveis da liberdade. 

Os direitos humanos sociais constituem, portanto, uma condição 
fundamental para o exercício e a salvaguarda da liberdade individual, 
condicionando-se reciprocamente tais direitos, restando clara tal relação em 
determinadas situações, como na hipótese em que um indivíduo é privado de 
bens necessários à vida, tais como água potável, por exemplo, garantindo os 
direitos humanos sociais, não apenas a liberdade individual, mas também a 
participação no processo geral de produção legislativa do Direito (NEUNER, 
2009, p. 24-25). Em verdade, todos os direitos humanos estão relacionados 
quer com o direito à liberdade, quer com o direito à igualdade. 

Quanto às teses de percepção teórica, há uma parte da doutrina de direitos 
humanos que considera que há uma diferenciação cultural grande entre os 
direitos civis e políticos e os direitos sociais, que impede que sejam criados 
mecanismos semelhantes de proteção para as duas sortes de direitos, 
considerando que os direitos sociais são direitos prestacionais, caros, de 
configuração indeterminada e de incidência coletiva, dificultando, portanto, 
sua tutela, diferentemente dos direitos civis e políticos (PISARELLO, 2007, 
p. 59-78). 

Muitos doutrinadores afirmam que os direitos sociais são vagos e 
indetermináveis, ao passo que os direitos humanos são determináveis, 
havendo exemplos, no entanto, que contestam tal afirmação, tais como o 
direito social de proibição do trabalho infantil, o direito à instrução escolar, 
o direito a férias, ou mesmo, o direito ao mínimo existencial, que são direitos 
sociais concretos e próximos da realidade (NEUNER, 2009, p. 33). Assim, por 
exemplo, o direito à saúde é um direito universal, mas que pode diferenciar-
se na medida em que se pensa nos direitos reprodutivos das mulheres, da 
mesma forma como o direito ao trabalho digno é um direito universal, mas 
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deve ser analisado de modo específico para homens e mulheres (SCHWARZ, 
2011, p. 78). Conforme Pisarello (2007, p. 67), não é possível inferir que 
conceitos como “honra”, “vida digna”, “ propriedade” ou “liberdade de 
expressão” sejam, por natureza, menos obscuros ou mais precisos que 
conceitos como “o mais alto nível possível de saúde”, “educação básica”, ou 
“trabalho digno e estável”, posto que todos os direitos apresentam “zonas de 
penumbra” e um “núcleo de certeza”, dos quais se pode extrair conteúdos e 
deveres básicos para os poderes públicos. 

Também é consequência da percepção dos direitos sociais como direitos 
estruturalmente diferentes dos direitos civis e políticos a percepção de que 
os direitos civis e políticos acarretariam apenas uma prestação negativa, ou 
seja, apenas uma postura de proibição do Estado de efetuar algo, ao passo 
que os direitos sociais exigiriam somente prestações positivas, quer dizer, 
ações por parte do Estado para a garantia de tais direitos154. 

Ocorre que, para a garantia da efetividade dos direitos humanos, tanto os 
direitos sociais como os direitos civis e políticos exigem prestações negativas e 
positivas por parte do Estado, havendo, em verdade, uma linha muito tênue que 
distinga as prestações negativas das prestações positivas. Assim, por exemplo, 
o direito à liberdade de expressão não pode ser reduzido apenas à proibição de 
censura, devendo compreender, também, a habilitação de centros culturais e 
praças públicas, a subvenção de publicações, a concessão de espaços públicos 
gratuitos em rádios e televisões e uma regulação que garante o pluralismo 
informativo e o direito a não ser torturado demanda a existência de corpos de 
segurança devidamente identificados, com formação em princípios garantistas, 
bem como a manutenção de centros de detenção adequados (PISARELLO, 
2007, p. 60-61). Além disso, uma das principais obrigações que os direitos 
sociais geram para os poderes públicos configura-se como uma prestação 

154 Pisarello (2007, p. 42-43) relaciona a liberdade negativa com o direito a não sofrer 
interferências, de maneira arbitrária, no controle e desfrute dos recursos sanitários, laborais, 
educacionais ou habitacionais básicos para sobreviver e desenhar planos de vida pessoais e 
coletivos e a liberdade positiva ao direito de receber recursos que permitam uma vida livre 
de dominação de outros e a possibilidade de definir, com os demais indivíduos, o sentido da 
comunidade, em condições de relativa igualdade.



364 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

negativa, que é o dever, fundamentado no princípio da não-regressividade, que 
os Estados ratificantes do PIDESC têm de não adotar políticas públicas que 
piorem, sem razão justificada, a situação dos direitos sociais nesses Estados. 
De outra parte, por exemplo, o direito à moradia não comporta apenas o 
direito a uma unidade habitacional de proteção pública, mas também o direito 
a não ser desalojado de maneira arbitrária e o direito a não ser objeto de 
cláusulas abusivas nos contratos de aluguel,  o direito à saúde, além de exigir 
prestações positivas, como fornecimento de remédios e assistência por parte 
do Estado, também comporta o direito de não contaminação e o direito de não 
comercialização de produtos em mal estado e o direito do trabalho configura-
se não apenas como o direito ao acesso a um emprego digno, como também o 
direito à liberdade de expressão dos trabalhadores155. Assim, todos os direitos 
humanos, sem exceção, têm caráter ambivalente.

Fruto dessa divisão inexata entre prestações positivas e negativas é o 
preconceito de que os direitos sociais exigiriam um gasto público muito maior 
que os direitos civis e políticos. Assim como os direitos sociais, os direitos 
civis e políticos também exigem gastos por parte do Estado: o direito a voto 
deve ser resguardado com uma estrutura feita para garantir a idoneidade 
do processo eleitoral, que demanda gastos econômicos consideráveis, bem 
como o gasto com propaganda político-partidária (BELLO, 2008, p. 182), o 
direito à propriedade exige gastos também, como sua inscrição nos órgãos 
competentes e criação e manutenção de tais órgãos (PISARELLO, 2007, p. 60; 
CRUZ, 2008, p. 94-96; ABRAMOVICH, COURTIS, 2006, p.11) e, principalmente 
com questões envolvendo segurança pública (BELLO, 2008, p. 182).

A diferenciação entre direitos civis e políticos como direitos de dimensão 
individual e direitos sociais como direitos de dimensão coletiva tampouco é 
exata, já que todos esses direitos protegem bens jurídicos cuja incidência é 
tanto individualizada quanto coletiva. A saúde, a educação, o meio ambiente, 

155 Segundo Schwarz (2011, p. 88), “El deber de no-regresividad en materia de derechos sociales 
está relacionado con un deber de progresividad. Ese principio autoriza a los poderes públicos 
a adoptar programas y políticas de desarrollo de derechos sociales de manera gradual, en la 
medida en la que existan recursos disponibles (la reserva del posible), pero desautoriza a los 
Estados la postergación indefinida de la satisfacción de los derechos en pauta”.
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por exemplo, são bens que estão sujeitos a danos tanto individuais como 
coletivos, ocorrendo o mesmo com a liberdade de expressão, a liberdade 
ideológica ou, ainda, o direito de associação. Além disso, a maioria dos 
direitos civis e políticos ou sociais pode ser exercido, de maneira coletiva, 
mediante a ação de sindicatos, associações de usuários, de consumidores ou 
outros tipos de grupos afetados (PISARELLO, 2007, p. 72-73).

São, portanto, todos os direitos humanos direitos de configuração 
complexa, em parte positivos, em parte negativos, em parte custosos, em 
parte não custosos, em parte individuais, em parte coletivos, em parte 
universais, em parte específicos.

Pisarello (2007, p. 79-110) também critica a teoria que ele chama 
de dogmática, segundo a qual os direitos sociais são direitos de tutela 
debilitada, em contraposição à tutela dos direitos civis e políticos, sendo 
meros princípios programáticos cuja operatividade restaria subordinada à 
livre configuração do legislador. 

O argumento de que os direitos civis e políticos são auto-aplicáveis e de 
cobrança imediata, ao passo que os direitos sociais, econômicos e culturais 
são apenas programáticos, com realização progressiva, gerou a divisão dos 
direitos humanos, entre dois documentos distintos, dos direitos sociais e 
direito civis e políticos em 1966, de maneira diversa da forma como foram 
dispostos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948: o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC) e o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP)156. 

156 Piovesan (2007, p. 160-161): “Com efeito, no início de suas atividades (de 1949 a 1951), a 
Comissão de Direitos Humanos da ONU trabalhou em um único projeto de pacto, que conjugava 
as duas categorias de direitos. Contudo, em 1951 a Assembleia Geral, sob a influência dos 
países ocidentais, determinou que fossem elaborados dois pactos em separado, que deveriam 
ser aprovados e abertos para assinatura simultaneamente, no sentido de enfatizar a unidade 
dos direitos neles previstos”. Observe-se, ainda, que outros instrumentos internacionais 
retomaram a tradição da Declaração dos Direitos Humanos e dispõem, de forma unitária, 
tanto sobre direitos civis e políticos, como sobre direitos sociais, econômicos e culturais, tais 
como a Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, de 
1979, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989.
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Não apenas os direitos sociais, mas também os direitos civis e políticos são 
direitos de configuração legislativa, no sentido de que sua plena eficácia não 
é possível sem uma intervenção legislativa ativa, ou seja, todos os direitos 
exigem concreções legislativas que podem ter diferentes alcances. Em 
verdade, todos os direitos têm um certo grau de indeterminação, já que a 
indeterminação dos direitos humanos pode advir de uma exigência derivada 
do pluralismo jurídico, na medida em que uma eventual regulamentação 
excessiva do conteúdo do direito e de suas obrigações pode limitar o espaço 
democrático do diálogo social no tocante àquele direito. Assim, uma eventual 
formulação mais aberta dos direitos sociais não os torna ininteligíveis, 
tampouco supõem um limite intransponível para sua judicialização 
(PISARELLO, 2007, p. 67, 83-84; SCHWARZ, 2011, p. 90).

No tocante à tese de impossibilidade ou dificuldade de justiciabilidade 
dos direitos sociais, Pisarello (2007, p. 71) alerta que a justiciabilidade 
dos direitos deve ser vista na forma de gradações e não na forma de sua 
possibilidade ou impossibilidade e a determinação do conteúdo dos direitos 
sociais (assim como dos direitos civis e políticos), a estipulação das condutas 
que sua satisfação exige e a identificação dos sujeitos obrigados são questões 
que não podem ficar fora do alcance de um órgão jurisdicional157. 

A não-acionabilidade dos direitos sociais é, portanto, meramente 
ideológica, e não científica, devendo os direitos sociais ser reivindicados 
como direitos concretos e judicializáveis, com verdadeira natureza de 
direitos humanos e não como caridade ou generosidade (PIOVESAN, 2007, 
p. 180-183).

Em suma, os direitos humanos, tanto os sociais como os civis e políticos, 
têm como fundamento a dignidade da pessoa humana e caracterizam-se pela 
universalidade, indivisibilidade e interdependência. Concorda-se, portanto, 
com a posição de Piovesan segundo a qual, para que os direitos humanos 
sejam efetivamente implementados, são necessários a consolidação e 
fortalecimento do processo de afirmação da visão integral e indivisível 

157 No mesmo sentido, Schwarz (2011, p. 103-104).
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dos direitos humanos, mediante a conjugação dos direitos civis e políticos 
com os direitos econômicos, sociais e culturais, a incorporação do enfoque 
de gênero, raça e etnia na concepção dos direitos humanos, a criação de 
políticas específicas para a tutela de grupos socialmente vulneráveis, a 
otimização da justiciabilidade e da acionabilidade dos direitos econômicos, 
sociais e culturais, a incorporação da pauta social de direitos humanos 
na agenda das instituições financeiras internacionais, das organizações 
regionais econômicas e do setor privado, a responsabilização do Estado 
na implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais e do direito 
à inclusão social, bem como no reconhecimento da pobreza como violação 
de direitos humanos, assim como o fortalecimento do Estado de Direito e a 
construção da paz nas esferas global, regional e local, mediante uma cultura 
de direitos humanos (PIOVESAN, 2004, p. 29-44). 

A primeira aparição expressiva dos direitos sociais nas constituições dos 
países foi, primeiramente, com a Constituição do México de 5 de fevereiro de 
1917 e, logo após, com a Constituição de Weimar, em 11 de agosto de 1919, 
inaugurando o chamado “constitucionalismo social”. Embora não tenha 
sempre reconhecido seu mérito, a Constituição do México, que continua 
em vigor, ainda que com várias emendas, foi muito inovadora e, inclusive, 
inspirou vários dos preceitos contidos na Constituição dos sovietes de 
1919. Essa constituição, além de inovar na inserção de direitos de conteúdo 
econômico e social em seu conteúdo, estabelece, pela primeira vez, a relação 
entre os direitos sociais e revolução inconclusa, relação essa que fica mais 
marcada, ainda, com a Constituição de Weimar (HERRERA, 2008, p. 13). 
Efetivamente, ainda que com una influência quiçá menor que a Constituição 
de Weimar, a Constituição mexicana foi mais avançada no tocante aos diretos 
sociais nela consagrados, prevendo, no art. 123, o direito ao trabalho digno, 
duração máxima diária de trabalho de oito horas, proibição de trabalho 
de menores de quatorze anos, licença-maternidade, salário mínimo, 
responsabilização dos empregadores por acidentes de trabalho, direito à 
coalizão e direito de greve, dentre outros direitos. Observe-se que, além da 
consagração dos direitos sociais, a Constituição do México de 1917 previa, 
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também, em seu art. 27, que a propriedade das terras e das águas pertencia, 
originariamente, à nação que, por sua vez, tinha o direito de transmitir seu 
domínio aos particulares. 

A Constituição de Weimar é conhecida por ser uma das primeiras 
constituições a prever, de maneira expressa, os direitos sociais. Antes da 
República de Weimar, o direito do trabalho era visto como uma parte do direito 
civil. Com a promulgação da Constituição de 11/08/1919, a democracia social 
inaugura uma nova relação com o direito constitucional (HERRERA, 2002, p. 
29). Essa Constituição é dividida em duas partes, a primeira parte, tendo por 
objeto a organização do Estado, e a segunda parte, com uma declaração de 
direitos humanos individuais e sociais. Essa carta reconheceu uma série de 
direitos humanos sociais e econômicos como o direito ao trabalho, no art. 
163, o direito à proteção do trabalho, em seu art. 157, o direito à moradia, 
no art. 155, o direito à proteção da saúde, no art. 161 e direito à coalizão, 
no art. 159, prevendo um mecanismo de colaboração entre trabalhadores e 
empregadores para a regulamentação de salários e condições de trabalho, 
bem como para o desenvolvimento geral das forças produtivas, mediante 
a forma de conselhos econômicos, com funções de proposição legislativa e 
de controle em matéria de política social e econômica, sendo os Conselhos 
nas empresas a questão mais original da Constituição econômica de Weimar 
(HERRERA, 2002, p. 35).

Dentre os direitos trabalhistas, a Constituição alemã de 1919 previa os 
seguintes direitos: nacionalização das normas trabalhistas, no art. 157, 
liberdade de associação, no art. 159, padrão internacional mínimo de direitos 
sociais, no art. 162, o direito ao trabalho, no art. 163, o reconhecimento das 
convenções coletivas de trabalho, a cogestão nas empresas e a participação 
política nas decisões acerca da legislação social, no art.165.

A Constituição de Weimar estabeleceu os direitos sociais em três níveis, 
quais sejam, instituição de direitos humanos, sociais e econômicos, controle 
da ordem capitalista e estabelecimento de mecanismos de colaboração entre 
os trabalhadores e os empresários para regulamentação das condições de 
trabalho, a articulação desses três níveis tinha como intuito permitir aos 
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sindicatos uma transformação social, possibilitando o alcance do socialismo 
(HERRERA, 2002, p. 35).

Contemporâneo da Constituição, Neumann (1985, p. 136) considerava 
que o art. 165, ao estabelecer o direito coletivo de associação sindical 
como direito fundamental, tinha importância decisiva para a realização da 
Constituição Econômica, acreditando o autor que os direitos trabalhistas e 
demais direitos sociais previstos na Constituição providenciariam a liberdade 
de escolha dos trabalhadores, tendo a Constituição de Weimar, efetivamente, 
segundo Bercovici (2004, p. 39), a intenção de estabelecer uma nova ordem 
econômica, alterando a existente na época de sua elaboração.

Com a crise de 1929 e a eleição de Roosevelt, em 1933, foram implantadas 
diversas medidas, cujo conjunto foi conhecido como New Deal, nos Estados 
Unidos da América, tais como créditos para bancos para evitar falências, 
criação de postos de trabalho por meio de programas de construção de 
estradas, casas, sistemas de irrigação e represas hidrelétricas, assim como 
criação de aposentadoria e seguro-desemprego e algumas leis trabalhistas158. 

No tocante à igualdade de gênero, os papeis femininos aumentaram nessa 
época, assim como a participação feminina no Partido Democrático, apesar 
da inexistência de um movimento feminista autônomo norte-americano na 
década de trinta, especialmente devido à influência de Eleanor Roosevelt 
junto a Franklin Roosevelt e à comunidade de Washington. Ainda que o New 
Deal não tenha provocado uma radical reestruturação no sistema norte-
americano, acabou gerando importantes mudanças sociais e econômicas 
(WARE, 1981, pp. 1-6).

Com o relatório Beveridge Report159, no Reino Unido, em 1942 e 1944, 
explicitam-se os marcos doutrinários do padrão de solidariedade do Estado-
Providência, conceituado por Freitas Júnior como uma forma de compactuar 

158  Sobre o New Deal, no sentido da inexistência de um Estado Social americano, ver Maior 
(2011, p. 304-326).
159 Nome dado ao conjunto dos relatórios Social Insurance and Allied Services  e Full Employment 
in a Free Society.
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forças políticas opostas, com o objetivo de dar estabilidade às instituições 
democráticas, com a emergência de novos direitos sociais, com uma ética de 
solidariedade, com a manutenção da autonomia da vontade como fundamento 
jurídico e ético das relações de mercado, de um lado e a inclusão da solidariedade 
e da proteção, como fundamento ético e político para o direito, do outro 
(FREITAS JÚNIOR, 2001, p. 54-55 e 62). A especificidade dessa configuração 
do Estado social reside na pretensão de eliminar a ideia de particularidade 
da necessidade, ligada a uma categoria social determinada, que fazia parte da 
primeira matriz do Estado intervencionista (HERRERA, 2008, p. 18).

Na segunda metade do século XX, os movimentos de constitucionalização 
dos direitos sociais estão relacionados com o término de várias ditaduras 
e com o estabelecimento do Estado de bem-estar, primeira matriz de um 
estado intervencionista (HERRERA, 2008, p. 18). Exemplos de constituições 
dessa época são a Constituição da França de 1946 e a Constituição italiana de 
1947. As Constituições da década de setenta como a portuguesa de 1976 e a 
espanhola de 1978 são direcionadas nesse sentido, também, já que surgem 
após períodos de longas ditaduras. Essa constitucionalização dos direitos 
sociais é uma das formas de se garantir tais direitos, mediante a imposição de 
vínculos ou limites aos poderes públicos no tocante a tais obrigações, já que 
incorpora, nos objetivos estatais, uma série de mandatos destinados a lograr 
a efetividade dos direitos sociais e obriga os poderes públicos encarregados 
de sua realização (ABRAMOVICH, COURTIS, 2006, p. 57).

Bonavides (2008, p. 69-83) considera que o Estado social do 
constitucionalismo democrático da segunda metade do século XX é o mais 
capacitado para concretizar a universalidade dos direitos humanos, não 
sendo artigo ideológico, postulado metafísico ou dogma religioso, mas 
verdadeira ciência política e axioma da democracia.  Nas palavras do autor, 
“ao empregar meios intervencionistas para estabelecer o equilíbrio na 
repartição dos bens sociais, instituiu ele, ao mesmo passo, um regime de 
garantias concretas e objetivas, que tendem a fazer vitoriosa uma concepção 
democrática de poder; vinculada primacialmente com a função e fruição dos 
direitos humanos”.



371PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

2. DIREITOS SOCIAIS E O PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE GÊNERO: 
REDISTRIBUIÇÃO E RECONHECIMENTO

Os direitos humanos e, mais especificamente, os direitos sociais, nas últimas 
três décadas, passaram a ser permeáveis a um novo tipo de reivindicações, 
não apenas vinculadas ao acesso de distribuição de renda, mas vinculadas, 
principalmente, às demandas de reconhecimento. São reivindicações 
coletivas em que setores, em geral, discriminados, reclamam a remoção 
de barreiras legais, econômicas e sociais que os impeçam ou limitem sua 
participação ou acesso a esferas sociais tais como representação política, 
educação ou emprego. Tais “demandas de reconhecimento” têm, dentre seus 
principais objetivos, a visibilidade desse determinado grupo social, com o 
reconhecimento de suas diferenças específicas e a remoção daquelas pautas 
supostamente neutras que, em verdade, acabam por representar a visão 
dos grupos dominantes e dificultam o acesso dos grupos discriminados a 
essas pautas. Essas demandas têm surgido, precipuamente, por parte dos 
movimentos de mulheres, de negros, povos indígenas, homossexuais e 
minorias étnicas e ou religiosas (ABRAMOVICH, COURTIS, 2006, p. 18). 

No tocante às diferenças entre as demandas de redistribuição, demandas 
essas clássicas do direito social, e as demandas de reconhecimento, Fraser 
alerta que toda demanda de redistribuição pressupõe uma concepção 
implícita de reconhecimento e que muitas demandas de reconhecimento 
pressupõem uma concepção implícita de redistribuição e que, em verdade, 
toda luta contra injustiça, quando propriamente compreendida, implica 
demandas tanto por redistribuição como por reconhecimento, afirmando, 
por fim, que os grupos formados por coletividades de sexo e de raça são 
exemplos paradigmáticos de grupos que tendem a exigir ambos os tipos de 
demandas (FRASER, 1997, p. 12-19)160.

160 Neste trabalho, considera-se o coletivo de mulheres como integrante dos grupos vulneráveis 
em sentido estrito, utilizando-se da definição de Anjos Filho (2008, p. 357-360) de grupos 
vulneráveis em sentido amplo como os grupos de seres humanos ligados na sociedade por 
características físicas, sociais, econômicas, culturais, ideológicas ou de identidade que, em 
razões de determinada vulnerabilidade, necessitam de especial proteção em termos de 
direitos humanos, não fazendo parte tais grupos, portanto, do grupo dominante. Assim, o 
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Apesar dos limites pouco nítidos entre as duas demandas, a autora 
distingue as demandas de distribuição das demandas de reconhecimento da 
seguinte forma: as demandas de redistribuição dizem respeito a questões 
de justiça econômica, ao passo que as demandas de reconhecimento estão 
conectadas a questões de justiça cultural, as demandas de redistribuição 
exigem alguma forma de reestruturação político-econômica, ao passo que as 
demandas de reconhecimento exigem alguma mudança cultural ou simbólica, 
as demandas de redistribuição costumam exigir alguma forma de extinção da 
especificidade do grupo, já as demandas de reconhecimento costumam exigir 
alguma forma de manutenção da diferenciação de determinado grupo161.

Para o alcance do princípio da igualdade de gênero, são necessárias 
tanto demandas de reconhecimento como de redistribuição (FRASER, 
1997, p. 18)162. Dessa maneira, os direitos humanos das mulheres são 
atingidos tanto quando há falta de reconhecimento como quando há falta 
de redistribuição, restando a efetivação dos direitos sociais intrinsecamente 
ligada com as questões de divisão sexual do trabalho e com o combate contra 
a discriminação da mulher no trabalho. 

Diante disso, a forma como cada Estado trata a questão do cuidado (care)163 
tem consequências diretas na igualdade de gênero. Bjornsdottir analisa a cres-

grupo politicamente dominante não pode ser entendido como integrante de nenhuma das 
espécies de grupos vulneráveis. Os grupos vulneráveis em sentido amplo subdividem-se em 
minorias e grupos vulneráveis em sentido estrito, sendo que a principal característica que 
distingue os grupos vulneráveis em sentido estrito das minorias é o fato de que as minorias 
dependem de uma quantidade numérica menor em relação aos grupos de comparação, para 
serem considerados minorias e os grupos vulneráveis em sentido estrito, não, como é o caso 
das mulheres, por exemplo, que são grupos vulneráveis em sentido estrito, mas não minorias.
161 Fraser (1997, p. 16-19) considera que determinadas demandas podem conter cargas 
maiores de reconhecimento ou redistribuição. 
162 Em obra posterior, Fraser (2010) adiciona uma terceira dimensão da justiça que é a 
dimensão política, havendo, portanto, no tocante às demandas por justiça, demandas de 
redistribuição, de reconhecimento e de representação. 
163 Os estudos de care, na literatura brasileira, conforme Hirata (2010, p. 44-47), ainda são 
pequenos, havendo mais estudos por parte das áreas de conhecimento da enfermagem 
e da gerontologia. Neste trabalho, care é utilizado como o trabalho, profissional ou não, 
remunerado ou não, de cuidado com crianças, com idosos e com pessoas que necessitem de 
ajuda para a manutenção de suas atividades básicas.



373PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

cente tendência, em vários países, da transformação do care em um problema 
de responsabilidade familiar, diminuindo seu enfoque como política pública e 
como essa mudança para uma posição conservadora afeta a igualdade de gêne-
ro, já que, quando o Estado passa a responsabilizar a família pelo cuidado com as 
crianças e com as pessoas em situação de dependência, essa responsabilização 
é voltada para as mulheres, diante do preconceito existente de uma vocação da 
mulher para o cuidado com o outro (BJORNSDOTTIR, 2009, p. 735).

A assistência às crianças e às pessoas que necessitam de cuidados, 
quando não é fornecida pelo Estado, costuma ser atribuída às mulheres, 
diante da divisão sexual do trabalho existente em nossa sociedade, que, 
sob forma de dominação, atribui às mulheres o cuidado com a família, 
crianças e dependentes sob o argumento de que elas teriam uma “vocação 
nata” para tais serviços. Assim, quando o Estado fornece assistência e saúde 
aos cidadãos, de forma gratuita e efetiva, a possibilidade de as mulheres 
participarem da vida pública aumenta. A diminuição de tais serviços acaba, 
portanto, aumentando as desigualdades entre homens e mulheres, uma vez 
que dificulta o acesso das mulheres ao trabalho e à vida pública164. 

As desigualdades mundiais aumentaram pela limitação do acesso 
gratuito aos serviços públicos (LAUTIER, 2000, p. 23), sendo as mulheres 
as que mais sofrem as consequências da retração dos serviços cobertos pelo 
Estado, já que, quando o Estado corta recursos relativos aos cuidados com 
os jovens, doentes e idosos, quem vai arcar com esses cuidados, na maior 
parte das vezes, são as mulheres, a quem tradicionalmente se atribuíram 
essas responsabilidades, gerando problemas reflexos de desigualdades, 
uma vez que as mulheres que têm condições financeiras, pagarão outras 
para realizar tais serviços (CRENSHAW, 2002)165, mantendo suas carreiras 

164 Nesse sentido, Bjornsdottir (2009, p.738): “the conservative trend in policy, which assumes 
that family, mainly women, will be able and willing to shoulder caregiving responsibility, must 
be questioned. (…) It seems therefore justified to conclude that New Public Management is bound 
to increase inequality between families, depending on the caregiving taking place, and will also 
weaken the position of women”.
165 Essa transferência do care para outras mulheres faz parte de um modelo familiar de 
delegação muito comum no Brasil.
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e oportunidades de trabalho, ao passo que aquelas que não têm, exercerão 
uma dupla jornada excessivamente onerosa para sua saúde e oportunidades 
de trabalho166. Bertolin e Carvalho (2010, p. 192) observam, ainda, que, 
quando há imposição de cortes de gastos públicos em áreas como educação 
e saúde, as mulheres sofrem duplamente os efeitos dessa precarização, não 
apenas como usuárias de tais serviços, como também como profissionais, já 
que o coletivo de mulheres que trabalha nos setores de educação e saúde é 
muito grande.

Na França, por exemplo, sob o fundamento de redução de despesas do 
Estado, as políticas públicas vêm fomentando o emprego doméstico, estando 
as políticas francesas de promoção de empregos domésticos inscritas em uma 
multiplicidade de lógicas mais contraditórias que convergentes, uma vez que 
pretendem uma redução de despesas do Estado, negando seus compromissos 
de busca da justiça social, por meio de proteção do mercado de trabalho da 
mulher. Essas políticas pretendem ser uma resposta à crise de emprego, bem 
como a uma demanda de necessidade de cuidados das pessoas, mas gera um 
reconhecimento social negativo às pessoas que tomam tais empregos, em 
virtude de suas baixas remunerações e situações de trabalho precarizadas, 
sendo, normalmente, oferecidas às mulheres migrantes de outras raças e 
etnias, perpetuando, ainda mais, as relações discriminatórias de sexo, de 
classe, de origem e de raça. O impacto que a diminuição dos direitos sociais 
tem nos direitos humanos das mulheres é muito grande pois, quando se 
favorecem os interesses financeiros inerentes aos sistemas de proteção 
por capitalização, as desigualdades sociais aumentam e as desigualdades 
em razão de gênero são acentuadas, observando-se que, na França, por 
exemplo, 80% das pessoas que recebem o benefício previdenciário mínimo 
são mulheres (TERRAIL, 2000, p. 229). 

As políticas públicas que têm por objetivos ou resultados recortes nos 
direitos sociais colocam as mulheres como eixo oculto de equilíbrio ou 
compensação social, já que a diminuição do gasto público e a redução dos 

166 Nesse sentido, ver, também, Heinen (2000, p. 150).
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programas sociais e a privatização dos serviços intensificaram o trabalho 
doméstico das mulheres. Ao não levar em conta o trabalho reprodutivo, 
as políticas públicas fazem com que as mulheres aumentem sua carga de 
trabalho na sociedade para compensar essa diminuição de prestação de 
serviços públicos (CELIBERTI, MESA, 2010, p. 16).

Isso se dá devido ao fato de que uma boa parte dos serviços prestados pelo 
Estado, em um Estado Social de Direito, é a assistência, que, no Brasil, faz 
parte do sistema de seguridade social previsto no art. 196 da Constituição 
Federal, juntamente com a Saúde e a Previdência Social. No Brasil, muitos 
dos benefícios de Assistência Social são atribuídos às mulheres. Toma-se, por 
exemplo, o número total de beneficiários do Programa Bolsa Família que, em 
2010, foi de 22.532.133 homens e 27.082.373 mulheres167 e o número de 
concessão de amparo assistencial a idosos que foi, em 2010, de 74.602 para 
homens e 94.437 para mulheres168. 

Ainda que a presença de direitos sociais seja necessária para o alcance da 
igualdade de gênero, sua mera presença não é suficiente, devido, dentre outras 
razões, ao fato de as principais teorias do Estado social não terem levado em 
conta a posição desigual entre o homem e a mulher e suas consequências nas 
prestações sociais e, se o Estado social, de uma forma, melhorou as condições 
socioeconômicas das mulheres, de outra forma, também ajudou a perpetuar 
uma série de preconceitos de gênero. As mulheres são as mais atingidas 
com cortes sociais, também em um Estado social, diante da dualização desse 
sistema, com um sistema de seguridade social, que atinge mais os homens, 
e um sistema de assistência social, que têm como destinatários um número 
maior de mulheres, diante do paradigma do homem provedor existente no 
capitalismo (FRASER, 1985, p. 107 e 122).

167 Dados do MDS. Secretaria Nacional de Renda e Cidadania.
168 Dados do DATAPREV.SUB.SINTESE. As assistências por deficiências foram excluídas, uma 
vez que o critério decisivo de concessão não tem relações diretas com a questão de gênero.
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A maioria dos sistemas de seguridade social169 foi, originalmente, 
concebida com base no modelo masculino de provedor. Esse modelo 
fundamenta-se na percepção do homem como chefe da família e provedor 
dessa e na percepção da mulher como a principal responsável pelo trabalho 
não pago de care. Nesses sistemas, as mulheres tinham garantida uma forma 
de proteção derivada da proteção que seu marido tivesse. Seus ganhos 
oriundos de atividades profissionais eram considerados suplementares 
aos ganhos de seu marido. Tal postura começou a mudar apenas nos anos 
oitenta, com a influência do Estado Social dos países escandinavos (HEINEN, 
2000, p. 148-149). 

As legislações atuais ainda tendem a refletir esse modelo, mesmo que haja 
muitas melhoras na atualidade. Um exemplo muito comum é valor menor 
dos benefícios por aposentadoria das mulheres nos Estados Unidos e Europa, 
por causa da presença maciça das mulheres nas formas de contratação a 
tempo parcial. Além disso, as alterações recentes de aposentadoria reforçam 
a situação desfavorável das mulheres, que costumam ter uma carreira 
marcada pela descontinuidade, devido à maternidade e criação dos filhos 
e por tempos de trabalho mais curtos, além de salários menores, já que tais 
fatos irão incidir de forma a diminuir o valor do benefício a ser concedido170. 

Um exemplo dessa discriminação indireta em prejuízo das mulheres é a 
forma de cálculo do fator previdenciário no Brasil. O fator previdenciário, 
que surgiu com a Emenda Constitucional n. 20/1998, baseia-se em quatro 
elementos: alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de 
contribuição à Previdência Social e expectativa de sobrevida do segurado. 
Desses elementos, dois são prejudiciais às trabalhadoras, já que as mulheres 

169 A seguridade social tem vários sentidos, mas, de uma maneira geral, pode ser definida 
como a proteção que a sociedade proporciona a seus membros contra os revezes econômicos 
e sociais que, de outra forma, causaria a diminuição ou mesmo a extinção das formas de 
rendas, tais como doenças, maternidade, acidentes de trabalho, desemprego, idade, morte, 
etc., assim como proteção para cuidados médicos e subsídios para família com crianças.
170 Hirata (2007, p. 15) informa que, conforme amostra de aposentados de 2001, o montante 
médio da pensão global dos aposentados franceses é de 822 euros para as mulheres e de 
1.455 euros para os homens. 
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se aposentam com menos tempo de contribuição que os homens e sua 
expectativa de sobrevida, no Brasil, é maior que a dos homens. Apesar de 
haver uma tentativa de minorar esse prejuízo, com o acréscimo de cinco anos 
de tempo de contribuição para as mulheres no cálculo do fator previdenciário, 
as aposentadorias das mulheres continuam sendo mais baixas. 

No tocante à concessão de benefícios de aposentadoria no Brasil, 
observa-se que, em 2010, a quantidade de aposentadoria urbana por 
tempo de contribuição concedida aos homens foi de 182.001 e às mulheres 
93.406171, perfazendo um valor total de R$258.239 milhões para os homens 
e R$95.273 milhões para as mulheres172. Mesmo que se leve em conta o 
número de concessões de aposentadoria urbana por idade, em que o número 
de mulheres é maior, já que, em 2010, 86.296 homens e 131.647 mulheres 
tiveram a aposentadoria concedida, perfazendo um total de R$66.782 
milhões aos homens e R$92.242 milhões às mulheres173 o total do valor das 
aposentadorias urbana concedidas aos homens é de R$325.021 milhões e de 
R$187.515 milhões. Dessa forma, fica claro que as mulheres acabam por ter, 
mais que os homens, que esperar pela aposentadoria por idade, havendo um 
pagamento muito maior de benefícios de aposentadorias para os homens do 
que para as mulheres.

Quanto à aposentadoria rural por tempo de contribuição, a diferença 
é maior ainda,  em 2010, foram concedidas 1.302 aposentadorias aos 
homens e 132 aposentadorias às mulheres, perfazendo um total de R$859 
milhões aos homens e R$71 milhões às mulheres174.  Já com o cômputo 
das aposentadorias rurais por idade, em 2010, que são de 147.356 para os 
homens e 199.978 para as mulheres, com o total de R$75.425 milhões para 

171 Dados do DATAPREV.SUB.SINTESE.
172 Dados do DATAPREV.SUB.SINTESE.
173 Dados do DATAPREV.SUB.SINTESE.
174 Dados do DATAPREV.SUB.SINTESE.
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os homens e R$101.929 para as mulheres, essa diferença muda, uma vez que 
há um grande contingente de mulheres que recebe esse tipo de benefício175.

Ao se somar todas as aposentadorias por tempo de contribuição e por 
idade concedidas no Brasil, em 2010, rurais e urbanas, chega-se a um total de 
416.955 aposentadorias aos homens e 425.163 aposentadorias às mulheres, 
com um total em reais de R$401.305 milhões aos homens e R$289.511 
milhões às mulheres176. 

Desses dados, pode-se chegar às seguintes conclusões principais: o total 
de concessões de aposentadorias, no Brasil, em 2010, foi um pouco maior 
para as mulheres, no entanto, o valor pago, no tocante a essas concessões, 
para as mulheres foi muito menor para as mulheres, cerca de 72,142% do 
valor total pago aos homens e a maior parte da concessão de benefícios aos 
homens foi de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição e das 
mulheres de aposentadorias rurais por tempo de idade, fato que influencia 
no valor da aposentadoria concedida.

Conclui-se, portanto, que as mulheres são um coletivo que se beneficia dos 
direitos sociais, mormente da estrutura da seguridade social, mas de uma 
forma desigual que os homens, já que essas são a maioria de titulares de 
determinados amparos assistenciais como Bolsa Família e amparos a idosos 
e são maioria no coletivo de concessões de previdência social por idade, 
percebendo valores bem menores de aposentadoria que os homens.

3. O PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE GÊNERO: MARCOS NORMATIVOS 

O princípio da igualdade de gênero é um desdobramento do princípio 
da igualdade. O princípio da igualdade, que tem fundamento na dignidade 
da pessoa humana, é sustentáculo fundamental do Estado democrático e 

175 Dados do DATAPREV.SUB.SINTESE.
176 As aposentadorias por invalidez foram excluídas, uma vez que o critério decisivo de con-
cessão não tem relações diretas com a questão de gênero.
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princípio crucial da estruturação de um sistema político e jurídico (LIMA, 
2011, p. 45-49).

A ONU estabelece, no art. 1 (3) de sua Carta, como um de seus propósitos, o 
encorajamento ao respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais 
para todos, sem distinção de raça, de sexo, de língua ou de religião.

O art. 2.1 do PIDESC, ratificado pelo Brasil, dispõe que os Estados 
ratificantes se comprometem a adotar medidas com o máximo dos recursos 
disponíveis para lograr, progressivamente, por todos os meios apropriados, 
inclusive, e, em particular, com a adoção de medidas legislativas, a plena 
efetividade dos direitos reconhecidos no pacto, como o direito à igualdade, 
por exemplo. 

O Protocolo de San Salvador, que é o Protocolo adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos 
sociais e culturais, concluído em 1988 e ratificado pelo Brasil em 30.12.1999, 
prevê, em seu art. 3º, que os Estados Partes comprometem-se a garantir 
o exercício dos direitos nele enunciados, sem discriminação alguma por 
motivo de raça, de cor, de sexo, de idioma, de religião, de opiniões políticas ou 
de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social, e dispõe, em seu art. 6º, sobre 
direito ao trabalho, determinando que “Toda pessoa tem direito ao trabalho, 
o que inclui a oportunidade de obter os meios para levar uma vida digna 
e decorosa por meio do desempenho de uma atividade lícita, livremente 
escolhida ou aceita” e que “Os Estados Partes comprometem-se também a 
executar e a fortalecer programas que coadjuvem um adequado atendimento 
da família, a fim de que a mulher tenha real possibilidade de exercer o direito 
ao trabalho”.

A Constituição Federal brasileira dispõe, em seu art. 1º, inciso III, que a 
dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil e o art. 3º define, como um de seus objetivos fundamentais, no 
inciso IV, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, 
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de sexo, de cor, de idade e de quaisquer outras formas de discriminação. No 
art. 5º, caput, determina que todos são iguais perante a lei.

O princípio da igualdade é reconhecido como um princípio constitucional 
inerente ao regime democrático, impondo-se a todos os ramos do Estado e 
não apenas ao aplicador da lei, na esfera administrativa ou judiciária, mas 
também, ao próprio legislador, pois, ao lado de uma desigualdade perante 
a lei, pode haver uma desigualdade da própria lei. Essa desigualdade da 
própria lei pode ocorrer quando a lei é editada para regular apenas um caso 
individual ou quando trata, de modo arbitrário, desigualmente os iguais e 
igualmente os desiguais (COMPARATO, 2011, p. 462).

Alguns autores consideram haver uma diferença entre o princípio da 
igualdade e o princípio da não discriminação, considerando que este é 
espécie e aquele é gênero, considerando-se o princípio da não discriminação 
como o conteúdo mínimo da igualdade, um pequeno passo no caminho 
da igualdade (URIARTE, 2011, p. 15) e que, no âmbito laboral, o princípio 
da igualdade opera verticalmente, reduzindo a diferença entre capital e 
trabalho e o princípio da não discriminação atua horizontalmente, evitando 
que se prejudique os trabalhadores em situação de maior vulnerabilidade177. 
Com todo o respeito aos doutrinadores que adotam essa teoria, neste 
trabalho, adota-se a expressão princípio da igualdade como sinônima da 
expressão princípio da não discriminação, uma vez que já é consagrada em 
várias teorias, mormente na doutrina, jurisprudência e legislação europeias, 
por exemplo, o uso da expressão discriminação de forma positiva também, 
não havendo, portanto, diferenças relevantes entre o uso das expressões 
princípio da igualdade e princípio da não discriminação, observando-se que 
as normas internacionais que utilizam a expressão combatem às formas 
de discriminação, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
todas as formas de Discriminação Racial e a Convenção sobre a Eliminação 
de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, dispõem tanto sobre 
normas repressivas de combate à discriminação negativa, como normas 

177 Defendendo a diferenciação sobre o princípio da igualdade e o princípio da não 
discriminação, ver Lima (2011).
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promocionais de discriminação positiva. Em verdade, o princípio de 
igualdade é um princípio complexo, que comporta uma dupla vertente, ou 
seja, a vertente positiva e a vertente negativa, sendo necessários, para o 
alcance do princípio da igualdade, o combate à discriminação negativa e o 
fomento à discriminação positiva.

A discriminação negativa ofende o princípio da igualdade quando 
determinada norma atinge um destinatário determinado, quando adota, 
como critério discriminador, elemento não residente nos fatos, quando 
atribui tratamentos jurídicos diferentes conforme o critério diferenciador 
adotado, sem a correspondente pertinência lógica de tal diferenciação, 
quando, apesar de a norma estabelecer critérios diferenciadores abstratos, 
seus efeitos são dissonantes dos interesses prestigiados constitucionalmente 
e quando a interpretação de determinada norma leva a distinções que não 
foram expressas por ela de forma clara, mas de uma maneira implícita 
(MELLO, 1993, p. 47-48). Em suma, a discriminação é aquela desigualdade 
arbitrária, inaceitável e injustificável (MALLET, 2008, p. 16). 

Para a análise da existência de determinada discriminação, é necessária 
a existência de uma relação comparativa, que pode ser realizada entre uma 
pessoa e outra, entre uma pessoa e um grupo ou mesmo entre um grupo e 
uma pessoa, observando-se que o rompimento do tratamento de igualdade 
pode não significar, necessariamente, uma prática discriminatória, havendo 
situações em que o ordenamento jurídico permite essa diferenciação (LIMA, 
2011, p.26-27). Em outras palavras, o direito à igualdade é um direito 
relacional, que demanda resposta para as perguntas sobre direito à igualdade 
para quem e em quê (PISARELLO, 2007, p. 38). Dessa forma, em uma hipótese 
de discriminação negativa, há o sujeito ativo discriminador, o sujeito passivo 
discriminado e o elemento de comparação. Conforme Lima, o sujeito ativo da 
discriminação negativa é (são) o (s)  sujeito (s) que possui (em) a capacidade 
de praticar ação comissiva ou omissiva, contra determinada pessoa, o sujeito 
passivo da discriminação negativa é (são) o (s)  sujeito (s) que sofrem 
determinada ação discriminatória e o elemento de comparação é a pessoa ou 
grupo de pessoas escolhidos como elemento de comparação por possuírem 
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as mesmas características que efetivamente importam para a análise ou por 
estarem na mesma situação fática do sujeito passivo da discriminação, ou 
seja, que tenha algum vínculo de identidade com o sujeito passivo, a fim de 
que seja procedido um processo comparativo178.

Abramovich e Courtis (2006, p. 42 e 53) alertam que, quando um 
direito social é reconhecido a determinadas pessoas ou grupos, é factível 
a realização de juízos de comparação entre a situação de beneficiários e a 
situação dos que ainda não são, controlando a legalidade e razoabilidade do 
fator de diferenciação utilizado ao prover, pelo Estado garantir ou promover, 
seletivamente, os interesses tutelados por esses direito, devendo haver não 
apenas a prova da legitimidade dessa diferenciação e a racionalidade dessa 
medida, mas também sua necessidade.

A discriminação, no âmbito laboral, ocorre mediante qualquer atitude do 
tomador dos serviços no sentido de impedir a aquisição e ou a continuidade 
regular de uma determinada relação de emprego com determinado 
trabalhador, por qualquer razão discriminatória (BRITO FILHO, 2002, 
p. 43). Essa proibição de discriminar aplica-se a todas as fases da relação 
de emprego, desde a fase pré-contratual até seu término, abrangendo as 
situações de recrutamento, seleção, admissão e cessação do contrato de 
trabalho (ROMITA, 2009, p. 125).

Piovesan (2007, p. 185) considera que as três principais vertentes da 
concepção da igualdade são a igualdade formal, em que todos, abstratamente, 
são iguais perante a lei, a igualdade material, correspondente ao ideal de 
justiça social e distributiva e a igualdade material, correspondente ao ideal de 

178 Segundo Lima (2011, p. 75-81): “O modelo de comparação, necessariamente, deve possuir 
um vínculo de identidade com a vítima. Ele poderá ser beneficiado em função da situação 
diferenciadora, ao contrário da vítima. O que destacará como condição para figuração como 
modelo de comparação é que, de algum modo, no ponto que interessa para a atitude desafiada, 
possam ser comparáveis as situações da vítima e do modelo de comparação, principalmente 
se o modelo de comparação for beneficiado com a medida. Se não houver essa possibilidade 
de comparação e esse vínculo de identidade, não poderá ser considerada como existente a 
prática discriminatória. A maior dificuldade está em encontrar, ou mesmo escolher, quem seja 
o correto modelo de comparação, tarefa difícil que pode prejudicar bastante a alegação de 
discriminação”.
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justiça enquanto reconhecimento de identidades, corroborando a concepção 
de justiça de Fraser (1997, p. 12-19), que considera necessárias para o 
alcance da justiça tanto as demandas de redistribuição como as demandas 
de reconhecimento. 

Dessa forma, como já mencionado, com a constatação da insuficiência 
do tratamento do indivíduo de forma genérica, geral e abstrata, surge a 
necessidade de especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto 
em suas peculiaridades e particularidades, com a exigência de respostas 
específicas e diferenciadas para determinadas violações de direitos. Confere-
se, portanto, uma proteção especial e particularizada a determinados grupos, 
em razão de suas vulnerabilidades específicas (PIOVESAN, 2008, p. 138).  

Os organismos internacionais passam, a partir desse processo de 
especificação do sujeito de direito, a se ocupar dos problemas da discriminação 
negativa entre mulheres e homens, consagrando o princípio da igualdade em 
vários tratados e convenções internacionais, com a regulação dos direitos 
humanos das mulheres. 

Os direitos humanos das mulheres são aqueles constantes de instrumentos 
internacionais vigentes, principalmente a Convenção para a eliminação de 
todas as formas de discriminação contra as mulheres (CEDAW), de 1981, e 
seu protocolo opcional de 2000. A adoção da Convenção sobre a eliminação 
de todas as formas de discriminação (CEDAW), em verdade, é o resultado 
de mais de trinta anos de múltiplas ações dos movimentos de mulheres 
e feministas para que os Estados assumissem sua responsabilidade na 
promoção da efetiva igualdade entre homens e mulheres e incorporassem 
o enfoque desses direitos em suas políticas públicas (CELIBERTI, MESA, 
2010, p. 14). 

Outros importantes tratados que formam parte dos documentos de 
definição e proteção dos direitos humanos das mulheres são: a Convenção 
para a supressão do tráfico de pessoas e a exploração da prostituição de 
outros, de 1949, a Convenção dos direitos políticos das mulheres, que 
obriga os Estados-membros a permitir que as mulheres votem e possam 
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ser votadas e ocupar cargos públicos nos mesmos termos que os homens, 
de 1952, a Convenção sobre a nacionalidade das mulheres casadas, que 
tem como objetivo a proteção dos direitos da mulher casada a manter sua 
nacionalidade, de 1957, a Convenção da UNESCO contra a discriminação 
na educação, que consagra a igualdade na oportunidade de educação para 
homens e mulheres, incluídas as meninas, a Declaração da ONU para a 
eliminação da violência contra as mulheres, que considera que a violência 
contra as mulheres é um dos mecanismos cruciais pelos quais as mulheres 
são forçadas em posições subordinadas se comparadas aos homens, de 1993, 
a Declaração da OIT sobre os princípios fundamentais e direitos do trabalho, 
de 1998 e a Convenção de Belém do Pará, sobre violência contra a mulher. 
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CAPÍTULO 5 - ESTADO CONSTITUCIONAL, NOVOS 
DIREITOS E PLURALIDADES DAS FAMÍLIAS EM UMA 
PERSPECTIVA LATINO-AMERICANA

ESTADO CONSTITUCIONAL, NUEVOS DERECHOS Y 
PLURALIDAD DE LAS FAMILIAS: UNA PERSPECTIVA 
LATINOAMERICANA

Diana Maria Palma Karam Geara
Laura Garbini Both 

INTRODUÇÃO 

A característica humana básica é a dependência da vida em grupo para 
produzir e reproduzir a existência e cada cultura define ao seu modo a unidade 
social que constitui a estrutura da cooperação que atende às necessidades 
dos indivíduos e fornece os cuidados indispensáveis para que suas sucessivas 
gerações se desenvolvam como membros produtivos e saudáveis. 

Assim, a definição de família é bastante ampla eis que há entidades familia-
res decorrentes de: matrimônio (casamento homossexual e heterossexual); 
relações informais (união estável homossexual e heterossexual); monopa-
rentalidade (genitor com filhos); parentesco consanguíneo, civil (adoção) e 
afetivo (socioafetividade). Há, ainda, as famílias poligâmicas (homossexuais 
ou heterossexuais) que ainda lutam por reconhecimento jurídico.

E, por isso, a família é um organismo que vive em um processo ininterrup-
to de transformações.Em qualquer civilização, a estrutura familiar tem varia-
ções quanto à sua forma de constituição, de acordo com aspectos culturais e 
temporais peculiares de cada região.
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Como instituição social, a família é elemento anterior ao Estado, à Religião 
e ao Direto que hoje a regulamenta, e ainda, é tão forte que resistiu a todas as 
transformações humanas, históricas e sociais, seguindo seu principal objeti-
vo natural, que é o da perpetuação e da conservação da espécie humana, (em 
que pese sua função procracional já estar, há muito, superada) (LÔBO, 1999).

A história da família é longa e, com o decorrer dos tempos, as alterações 
sociais geram mudanças nas estruturas do direito, da família e de suas 
funções, assumindo sucessivas rupturas. 

Um elemento que, inquestionavelmente, continua sendo percursor de 
todas as alterações constitucionais e infraconstitucionais relacionadas 
ao direito de família é a luta social. Isso porque a legislação, em regra, 
não acompanha a evolução dos arranjos familiares, o que enseja a busca 
pela inclusão jurídica e social das famílias desprotegidas. E problematizar 
a dinâmica e a diversidade dessas transformações no contexto latino-
americano, especialmente do Brasil e da Argentina,é o objetivo da reflexão 
aqui proposta.

1. PERCURSO HISTÓRICO-CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA: O 
ITINERÁRIO DA PLURALIDADE NO BRASIL

No tocante às constituições nacionais, como será visto no percurso histó-
rico abaixo, tais mudanças e adaptações da legislação ficam claras. 

Contudo, em razão dos resquícios da colonização e da dinâmica históri-
ca a partir da independência do Brasil, os textos constitucionais têm sido 
expressão; 

(...) da vontade e do interesse de setores das elites hegemôni-

cas, formadas e influenciadas pela cultura europeia ou anglo-a-

mericana. Poucas vezes, na história da região, as constituições 

liberais e a doutrina clássica do constitucionalismo    político    

colonizador (eurocêntrico    e    norte -americano) reproduzi-

ram, rigorosamente, as necessidades de seus segmentos sociais 
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majoritários, como as nações indígenas, as populações afro-a-

mericanas, as massas de campesinos agrários e os múltiplos 

movimentos urbanos (WOLKMER, 2010. p. 148).

Na primeira Constituição do Brasil, outorgada pelo Imperador D. Pedro 
I em 1824, não existe referência alguma à família ou ao casamento, a 
não ser à própria família imperial (CUNHA PEREIRA, 2005). Esse texto 
constitucional fixa e sistematiza um regime monárquico, imperial e monista. 
Seus fundamentos, ainda que com influências do constitucionalismo francês, 
não estavam imunes ao liberalismo inglês (WOLKMER, 2010).

A Constituição de 1891, a primeira republicana, reconheceu o casamento 
civil e estipulou que sua celebração seria gratuita. No entanto, não dispunha 
de uma proteção à família (OLIVEIRA, 2003). O arcabouço ideológico desse 
texto constitucional de 1891 expressava valores assentados na filosofia 
política republicano-positivista, uma democracia burguesa formal gerada 
nos princípios do clássico liberalismo individualista (WOLKMER, 2010).

Portanto, as duas primeiras constituições brasileiras “eram pautadas 
por um individualismo liberal-conservador, expressando formas de 
governabilidade e de representação sem nenhum vínculo com a vontade e 
com a participação popular, descartando-se, assim, das regras do jogo, as 
massas rurais e urbanas e outros tantos segmentos minoritários.

A Constituição de 1934, contextualizada em um mundo em ebulição, dentre 
revoluções e lutas sociais, apresentou elementos novos:  é programática, 
social-democrática e católica. Visava à proteção da família pelo Estado, 
estipulava a igualdade jurídica entre sexos, mantinha a legalidade do 
casamento civil e a gratuidade de sua celebração. Contudo, mais uma vez 
a centralidade foi fixada no casamento, como origem da família, e não na 
instituição familiar por si mesma (OLIVEIRA, 2003).

Em que pese considerar o casamento como única forma de família, a 
Constituição de 1934 foi a primeira nitidamente pluralista, rompendo 
com o individualismo monista anterior, o que pode ser reconhecido 
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pelo seu ecletismo político-ideológico, pela introdução de inovadores 
direitos sociais e econômicos, “bem como, por consagrar, além de uma 
representação política (própria da tradição republicana federativa), a 
representação formal classista de grupos sociais, órgãos de cooperação 
(os conselhos técnicos) e entidades profissionais presentes no congresso” 
(WOLKMER, 2010, p. 150).

Em 1937, a Constituição nacional tratou do tema “Da Família”, não 
alterando as características da carta anterior nesse assunto, mas preocupou-
se em tratar da educação da prole, com promessas de colaboração estatal.

Com o término da Segunda Guerra Mundial, foi promulgada a Constituição 
de 1946, não inovando praticamente em nada a regulamentação quanto aos 
institutos familiares, “com exceção da garantia à possibilidade de estender 
os efeitos civis do casamento celebrado em cerimônia religiosa – o que, na 
verdade, veio restabelecer um direito garantido na Constituição de 1934 e 
suprimido na Constituição de 1937” (CUNHA PEREIRA, 2005, p. 164).

Quanto à Constituição de 1967, cabe frisar que o país estava sob o governo 
instituído em 1964, e esse não se preocupou em alterar o texto constitucional 
referente à família (OLIVEIRA, 2003). 

Em 1969, ainda sob a égide do governo militar, foi promulgada a primeira 
emenda constitucional, que como as demais alterações anteriores, “também 
se limitaram a manter a status quo ante, fixando a forma da constituição 
da família em nosso país por meio do casamento civil sem possibilidade 
de dissolução, como o ponto fundamental desse sistema, sem também se 
preocupar em conceituar de forma precisa o que seria a família para o direito 
constitucional” (OLIVEIRA, 2003, p. 68).

As referidas constituições brasileiras autoritárias (de 1967 e 1969), 
possuíam uma legalidade individualista, formalista, programática 
e monista que de forma alguma abriu  horizontes de pluralidade,  
multiculturalismo e  diversidade.

Contudo, foi na vigência da Constituição de 1969 que foi promulgada a 
Lei do Divórcio, a qual permitia a até então inédita dissolução do vínculo 
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matrimonial (em atenção a um antigo anseio social) e, em decorrência desse 
rompimento, a celebração (inicialmente) de um único novo casamento. 

Em um contexto geral, e também no que diz respeito ao direito de família, 
pode-se afirmar que as constituições brasileiras abafaram as manifestações 
coletivas e não refletiram as aspirações e necessidades mais imediatas de 
grandeparcela dasociedade (OLIVEIRA, 2003).

Veja-se quea família “informal” (estigmatizada pelo título de 
concubinato) era a forma mais comum de relacionamento existente 
no Brasil Colônia (em meados século XVI). No entanto, Portugal (que 
detinha sua base jurídica no Direito Canônico), em grave desrespeito aos 
costumes locais, impôs o casamento à sociedade brasileira como a única 
“fórmula” de família (ROSA, 1999). 

Mais tarde, ao compilar as Ordenações Filipinas, Portugal, tentando fa-
zer prevalecer suas orientações sobre as intentadas pela igreja católica, fez 
menção às uniões de fato, com a previsão de possíveis direitos decorrentes 
dessa união. Assim, apenas as classes altas constituíam casamento, pelo que 
as demais continuavam a conviver em uniões de fato (ROSA, 1999). Nessa 
época, o concubinato, não adulterino nem incestuoso, era o casamento de 
fato, provado por escritura pública ou por testemunhas.

Em evidente paradoxo, após a proclamação da independência política do 
Brasil, o Decreto 181 de janeiro de 1890 reconhece o casamento civil como 
única forma de enlace familiar, criando os formalismos do casamento. 

Essa desatenção aos anseios da família brasileira é decorrente da realida-
de de que “o Estado brasileiro não nasce das exigências do cidadão, uma vez 
que a situação de colônia não permite falar em cidadania. O Estado resulta da 
transferência do poder real da metrópole para a colônia, que implanta-se bu-
rocraticamente, distante da sociedadee alheio a seus objetivos” (MALISKA, 
2009, p. 25).

Conforme constatado, todas as constituições nacionais mantiveram o ca-
samento como a única forma de família legítima, o que prevaleceu até a pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988. 
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2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O RECONHECIMENTO DA 
PLURALIDE DAS FAMÍLIAS NO BRASIL

Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nossa atual Constituição, que, 
inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos do Homem, (Art. 
16.3: “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade...”), em relação 
à família prescreve, in verbis:  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado.

§ 1º. O casamento civil é de gratuita celebração. 

§ 2º. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.  

§ 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo 

a lei facilitar sua conversão em casamento.   

§ 4º. Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 

formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. (sem 

grifo no original)

A Constituição Federal de 1988, em que pese manter ainda certo 
perfil “republicano liberal, analítico e monocultural, foi a mais avançada, 
relativamente a qualquer outro momento da história brasileira” (WOLKMER, 
2010. p. 151), em razão “da ampliação da gama de direitos fundamentais (e 
suas garantias) e por ter inaugurado amplas perspectivas pluralistas em seus 
diferentes campos de ação, como o religioso, filosófico, político e cultural” 
(WOLKMER, 2010. p. 151). Assim, a Constituição consagra o pluralismo, 
agregando a ele o adjetivo político, num sentido muito mais abrangente.

Vale dizer que a elaboração da nova Constituição foi impulsionada por 
mudanças expressivas no contexto político, econômico e social do país. E, 
igualmente, que é visível o tratamento mais pontual às relações familiares, 
fato que provocou uma revolução no Direito de Família.
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Segundo MALISKA (2013, p. 36), constata-se, nesse momento, que a 
nossa “ordem constitucional se abre para dentro”, em reconhecimento às 
pluralidades sociais, em atenção ao multiculturalismo nacional. 

Aliás, era imperioso que a “norma constitucional entrasse em compasso 
com os passos sociais e os sentidos axiológicos dados por seus destinatários, 
sob pena de nascer velha e tornar-se ineficaz” (CUNHA PEREIRA, 2005, p. 
165), visto que é inquestionável que o Direito de Família é um dos ramos 
do direito que mais sofre transformações, fato que dificulta a adaptação 
normativa à realidade.

Faz-se necessário ressalvar que a família era tradicionalmente calcada 
em três pilares: direito matrimonial, direito parental e direito assistencial. 
Ademais, a família era considerada como entidade matrimonializada, 
hierarquizada, heterossexual, patriarcal, e transpessoal. A família legal 
era ainda formada pelo liberalismo, individualismo e patrimonialismo 
(FACHIN, 1999). 

Esses preceitos tiveram vigência até a Constituição Federal de 1988, 
porque até então a lei fundamental da família era o código civil de 1916, 
que resultou suprido pelo capítulo constitucional “Da Família”, visto 
que diante das incompatibilidades, os dispositivos legais contrários aos 
princípios constitucionais e também às suas normas ficaram retidos no filtro 
constitucional. 

Após algumas vacilações iniciais, prevaleceu no Supremo Tribunal 
Federal a tese, aos olhos de LÔBO (1999) acertada, da revogação das normas 
infraconstitucionais anteriores que sejam incompatíveis com as normas e 
princípios da Constituição, quando ela entrou em vigor.

Em vista disso, a Constituição suprimiu os conceitos de família 
patriarcal, matrimonializada, impessoal, hierarquizada e necessariamente 
heterossexual, pois abre caminhos, ante a contemporaneidade, “para além do 
casamento civil ou do religioso com efeitos civis, apreendendo a união livre, 
a união estável e a monoparentalidade” (FACHIN, 1999, p. 40), impulsionada, 



398 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

claramente, pelos novos movimentos. Houve, então, a “repersonalização das 
relações familiares” (LÔBO, 1999). 

Essa repersonalização “significa sair daquela ideia de patrimônio como 
orientador da família, onde essa se forma pela afetividade e não mais 
exclusividade pelo vínculo jurídico formal que une as pessoas” (MATOS, 
2000, p. 104). 

Assim sendo, o direito civil deve dar efetividade à Constituição, afirmando 
seus princípios, e assim, regular todas as relações importantes à pessoa 
humana. Logo, deve dar respaldo legal a todas as composições familiares, 
sejam elas formais ou informais, homossexuais ou heterossexuais, 
monogâmicas ou poligâmicas179.  

Aliás, a Constituição de 1988 trouxe seus “princípios vinculantes como 
regras básicas do Direito de Família. Perto a legislação infraconstitucional. 
Acima das fontes formais em sentido estrito, há princípios: o da igualdade, não 
discriminação e da neutralidade. Princípios que não são meros enunciados 
programáticos.

Não há como negar a aplicação direta dos princípios constitucionais. Aliás, 
a norma constitucional pode ser aplicada sozinha quando não houver nor-
ma ordinária aplicável à situação. “Essa solução é a única permitida se se 
reconhece a preeminência das normas constitucionais e dos valores por elas 
expressos em um ordenamento unitário, caracterizado por esses conteúdos” 
(PERLINGIERI, 2008, p. 589).

Seja na aplicação indireta (que sempre acontecerá quando existir na legis-
lação ordinária uma normativa específica, ou cláusulas gerais ou princípios 
expressos), seja na aplicação direta (definida pela ausência de intermedia-
ção de qualquer enunciado normativo ordinário), a norma constitucional 
será aplicada.

179 Uma das discussões em voga no direito de família é a justamente a superação da monogamia 
como princípio estruturante do direito de família, tema tratado com maestria por Marcos 
Alves da Silva.
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A norma constitucional passa a ser razão primária e justificadora da rele-
vância jurídica das relações sociais e socioeconômicas. 

Portanto, pela aplicabilidade direta da Constituição, o Poder Judiciário 
pode respaldar a composição de diversos modelos de família (como 
ocorre atualmente com as uniões de afeto entre homossexuais) antes 
da (talvez desnecessária) sistematização do legislador, pois na atual 
Constituição a família tem outro foco do até então aceito pela legislação, 
é plural, não mais composta apenas pelo matrimônio, ou seja, é possível 
além da perspectiva formal, é direcionada pela diarquia, e segue traços 
eudemonistas (FACHIN, 1999). 

Assim, “tendo a Constituição como ápice conformador da elaboração 
e aplicação da legislação civil. A mudança de atitude é substancial: 
deve o jurista interpretar o Código Civil segundo a Constituição e não a 
Constituição, segundo o Código, como ocorria com frequência (e ainda 
ocorre)” (LÔBO, 1999). 

A aplicação dos princípios constitucionais no direito contemporâneo 
pressupõe a quebra de uma concepção positivista do direito, ou seja, a 
quebra da ideia de que o direito é um sistema fechado de normas. Do 
contrário, apenas o Poder Legislativo justificaria e criaria o direito, restando 
aos magistrados apenas aplicá-lo.

Dado o caráter normativo dos princípios constitucionais, 

princípios que contêm os valores ético-jurídicos fornecidos 

pela democracia, isto vem a significar a completa transformação 

(rectius, transmutação) do direito civil, de um direito que 

deixou de encontrar nos valores individualistas codificados o 

seu fundamento axiológico (MORAES, 2006). 

Aos olhos de CUNHA PEREIRA (2005, p. 165) “esta Constituição 
trouxe, além de novos preceitos para as famílias, princípios norteadores 
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e determinantes para a compreensão e legitimação de todas as formas de 
família”.

Pois o direito de família, pautado por princípios e regras, tende a atender 
melhor a concepção cultural de família a cada época.

Assim, as normas vigentes em desacordo com a nova Carta Magna tiveram 
que ser novamente interpretadas, senão revogadas,

No âmbito da revisão, ou releitura, dos conceitos jurídicos 

concebidos pela dogmática tradicional cabe acentuar o ocaso 

do “significado constitucional” atribuído aos códigos civis 

modernos, os quais não se limitaram a organizar simples 

escolhas técnicas do legislador mas, como já ressaltado, 

serviram a consolidar a filosofia liberal da classe dominante 

(MORAES, 2006). 

Ou seja, com a promulgação da Constituição de 1988 não houve apenas a 
ruptura com a ideia de liberalismo exacerbado, da propriedade privada e do 
contrato como vértices da nossa Lei Civil, mas também a inserção em nosso 
sistema de uma nova hermenêutica constitucional. E para tanto  

é preciso avaliar sistematicamente a mudança, ressaltando 

que se a normativa constitucional se encontra no ápice do 

ordenamento jurídico, os princípios nela presentes se tornaram, 

em consequência, as normas-diretivas, ou normas-princípio, 

para a reconstrução do sistema de direito privado (MORAES, 

2006).

Também é preciso buscar perceber e valorar o significado profundo, 
marcadamente axiológico, da ‘constitucionalização’ do direito civil porque: 
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A constitucionalização do direito, de fato, colocou no centro dos 

sistemas jurídicos contemporâneos, uns documentos jurídicos, 

como as constituições que, contendo princípios éticos, devem 

ser interpretadas evolutivamente de acordo com o modificar-

se dos valores ético-políticos no bojo da comunidade à qual a 

constituição se refere (PERLINGIERI, 2008, p. 575).

Contudo, a constitucionalização não significa a hiperinterpretação da 
Constituição, com o abrandamento das regras de interpretação culturalmen-
te aceitas “seja do controle da cultura social sobre a atribuição de significa-
dos aos enunciados, de maneira a produzir um alto grau de instabilidade na 
organização jurídica e uma notável incerteza jurídica” (PERLINGIERI, 2008, 
p. 575).

Além disso, não se pode deixar de lado o princípio da legalidade cons-
titucional, que é um caminho obrigatório para o intérprete encontrar uma 
interpretação coerente e uniforme.

A constitucionalização do direito representa “não somente uma exigência 
da unidade do sistema e do respeito da hierarquia das suas fontes, mas 
também o caminho para obviar o risco das degenerações do Estado”.
Vale lembrar que “é a Constituição que assegura o Estado Democrático 
de Direito, assim, o desrespeito aos princípios constitucionais significa a 
desconsideração à democracia” (MORAES, 2006). 

Posto isso, relembra-se de que o legislador tem, então, o dever de buscar 
atualizar-se às transformações da realidade, pois “o Direito é justamente 
isto, uma força de transformação da realidade” (MORAES, 2006).

No entanto, o problema maior do Direito na atualidade, 

tem sido exatamente o de estabelecer um compromisso aceitável 

entre os valores fundamentais comuns, capazes de fornecer os 

enquadramentos éticos nos quais as leis se inspirem, e espaços 

de liberdade, os mais amplos possíveis, de modo a permitir a 
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cada um a escolha de seus atos e do direcionamento de sua vida 

particular, de sua trajetória individual (MORAES, 2006).

Mesmo diante de todas essas liberdades, e com o reconhecimento pluralista 
da Constituição, que passou a outorgar e proteger outras formas de família, 
o reconhecimento,por exemplo,das uniões homoafetivas ainda permanece 
repleto de tabus e preconceitos, eis que mexe com a subjetividade de cada 
indivíduo. 

É importante citar que antes do reconhecimento estatal das uniões 
estáveis essas já existiam, mesmo sem o “selo legal” do casamento, mesmo 
que sofrendo discriminações diante da ilegalidade desse ato. Em especial, as 
estigmatizadas eram as mulheres (CUNHA PEREIRA, 2005).

Se essas relações heterossexuais já geram significativos preconceitos, no 
âmbito das relações homoafetivas pode-se dizer que é muito pior, pois esse 
tema é pouco trabalhado juridicamente, fato que é só mais um motivo para 
gerar mais exclusões(CUNHA PEREIRA, 2005).

Claro perceber, por essa perspectiva, que 

mudaram, também, os parâmetros hermenêuticos que 

norteiam o intérprete. O positivismo, por conseguinte, tornou-

se insuficiente, pois as regras não fizeram gente de imediato, 

a tais situações hermenêuticas. Antes da desistência da 

positivação de situações jurídicas novas, a jurisprudência 

tornou-se relevante fonte de Direito, pois decide fatos que ainda 

não são contemplados em regras jurídicas (CUNHA PEREIRA, 

2005, p. 147).

Assim, os princípios passaram a ser aplicados pela jurisprudência aos 
casos concretos, de acordo com critérios hermenêuticos e valores sociais 
previstos na Constituição.  
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Essa eleição de princípios feita pelo constituinte tomou como base os 
mais fortes valores sociais, e entre esses está a valoração do ser humano, em 
detrimento de seus objetos, prova disso é o princípio da dignidade da pessoa 
humana no ápice do nosso ordenamento jurídico (CUNHA PEREIRA, 2005).

Ressalte-se então, que são fontes de direito não apenas as regras 
positivadas, leis, mas também costumes, jurisprudência, doutrina, equidade, 
analogia e princípios gerais. 

No tocante aos princípios gerais do direito, atualmente, ante movimentos 
socais e políticos de cidadania e inclusão de minorias, a função desses não é 
mais apenas supletiva, “pois revestem força normativa imprescindível para a 
aproximação do ideal de justiça” (CUNHA PEREIRA, 2005, p. 24).

Assim, é claro o crescimento da força normativa adquirida pelos princípios, 
e consequentemente a perda de seu caráter suplementar: “os princípios 
como normas que são, vêm em primeiro lugar e são a porta de entrada para 
qualquer leitura interpretativa do direito” (CUNHA PEREIRA, 2005, p. 23). 
Pode-se dizer que

os princípios gerais significam o alicerce, os pontos básicos 

e vitais para a sustentação do Direito. São eles que traçam as 

regaras ou preceitos, para toda a espécie de operação jurídica e 

têm um sentido mais relevante que o da própria regra jurídica. 

Não se compreendem aí apenas os fundamentos jurídicos, 

legalmente instituídos, mas todo axioma jurídico derivado 

da cultura universal. Os princípios constituem, então, os 

fundamentos da ciência jurídica e as noções em que se estrutura 

o próprio Direito (CUNHA PEREIRA, 2005, p. 24).

Por conseguinte, pode-se concluir, com inspiração em KELSEN e BOBBIO, 
que princípio é norma, e mais, norma fundamental, ou seja, é fonte comum 
de validade de todas as outras normas em mesma ordem normativa.
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Dessa forma, há que se encarar a possibilidade de colisão de princípios, no 
qual a solução é a ponderação deles ante um caso concreto, solução diferente 
da que é feita com as regras, que são aplicadas ou não. 

A aplicabilidade dos princípios é mais que necessária, “pois as regras não 
conseguem acompanhar todas as evoluções sociais da realidade familiar, nem 
mesmo o Novo Código civil conseguiu acompanhar todas as inquietações 
do Direito de Família contemporâneo” (CUNHA PEREIRA, 2005, p. 36). 
Isso ocorre porque as relações nesse campo sofrem mutações em grande 
celeridade, cabendo aos profissionais do direito reorganizá-lo, sem perder 
o sentido de justiça. Para tanto, o maior instrumento para essa adequação 
são os “princípios gerais”, que viabilizam a adequação da justiça acima dos 
valores morais, visto que rompem com a inamovibilidade do sistema, dando 
dinamicidade ao sistema jurídico, uma vez que, 

os princípios exercem uma função de otimização do Direito. 

Sua força deve pairar sobre toda organização jurídica, 

inclusive preenchendo lacunas deixadas por outras normas, 

independentemente de serem positivados, ou não, isto é, 

expressos ou não expressos. Eles têm também uma função 

sistematizadora (CUNHA PEREIRA, 2005, p. 36).

E por essa vital importância que é necessário elencar os princípios 
fundamentais e indispensáveis ao Direito de Família, para não distanciar o 
sentido de direito e justiça. O veículo para esta proximidade é a hermenêutica 
constitucional, que possibilita o direito civil-constitucional, viabilizado pela 
constitucionalização do Direito Civil.  

Como dito, “a constitucionalização é o processo de elevação ao plano 
constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a 
condicionar a observância pelos cidadãos, e a aplicação pelos tribunais, da 
legislação infraconstitucional” (LÔBO, 1999).
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Para tanto, é necessário recorrer a dois princípios fundamentais 
norteadores do Direito de Família, os princípios do Eudemonismo e da 
Pluralidade Familiar, para uma correta interpretação do artigo 266 da 
Constituição Federal, supracitado.

3. PRINCÍPIOS DA PLURALIDADE FAMILIAR E DO EUDEMONISMO 
COMO BALIZAS DO DIREITO DE FAMÍLIA

O Direito de Família, como já demonstrado, vem sofrendo inúmeras 
transformações e, atualmente, cada vez mais de forma mais célere. Essas 
abruptas alterações não podem permitir uma falta de proteção legal às 
entidades familiares (BRAUNER, 2004).

Nesse sentido, “o pluralismo é intrínseco à dinâmica das sociedades, ou 
seja, não há uma ordem plural pronta e acabada, mas sim uma ordem plural 
em constante mutação, em que novos direitos são continuamente afirmados” 
(MALISKA, 2013, p. 40).  

Tem-se então que as relações familiares são embasadas inquestionavelmente 
no afeto, amor, respeito recíproco, e o direito de família tem o dever de 
promover a manutenção jurídica dessas relações e proteger estes arranjos.

Para tanto, o princípio da pluralidade na relação das entidades familiares 
deve ser estimado, pois permite,

respeitando as diferenças intrínsecas de cada uma delas, efetivar 

a proteção e prover os meios para resguardar o interesse das 

partes, conciliando o respeito à dignidade da pessoa humana, 

o direito à intimidade e à liberdade com os interesses sociais e, 

somente quando indispensável, recorrer à intervenção estatal 

para coibir abusos (BRAUNER, 2004. p. 257). 

Ressalta-se que os aspectos culturais, sociais e econômicos influem, e 
muito, na formação dos agrupamentos familiares. Por muito tempo, o direito 
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nacional manteve-se inerte à realidade da organização familiar, pois foi só 
com a promulgação da Constituição Federal que o modelo unicista, patriarcal, 
patrimonialista e matrimonializado de família, consagrado pelo Código 
Civil de 1916, foi substituído, o que revolucionou o tratamento jurídico das 
relações familiares (BRAUNER, 2004).

Assim, além do casamento, a Constituição Federal admite, a princípio, no 
mínimo, duas outras formas de família: a monoparental e a união estável. 

Inúmeras foram os fatores sociológicos que influenciaram para tais 
alterações, em especial o ingresso do labor feminino no mercado, que 
refletiu na redefinição dos papeis do casal na gestão da vida familiar, tanto 
para os cônjuges quanto para os companheiros, e, também, nas relações 
entre pais e filhos. Dessa realidade fruiu uma democratização das relações 
interindividuais, fundada em novos valores, em especial a valoração do afeto 
(BRAUNER, 2004).

Em seu estudo sobre o tema BRAUNER (2004, p. 257) evidencia que 
mesmo assim, 

O modelo de família nuclear permanece dominante, mas já não 

há um único modelo ocidental de família, posto que o plural se 

impõe e essa pluralidade enseja, paradoxalmente, o exercício 

de igualar e diferenciar, em diversos momentos, o homem e a 

mulher, levando em conta as peculiaridades dos conflitos de 

família ora judicializados.  

Destaca-se, então, que em função da aplicabilidade dos princípios da 
igualdade e o da dignidade da pessoa humana, e dos demais princípios 
constitucionais, é possível assegurar “a toda pessoa o direito de constituir 
vínculos familiares e de manter relações afetivas sem qualquer discriminação” 
(BRAUNER, 2004, p. 259).

A pluralidade nas formas de constituir família é uma importante ruptura 
com o modelo único, matrimonializado, pois esse reconhecimento permite o 
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exercício do princípio da liberdade e da pluralidade familiar, que retratam a 
sociedade pós-moderna (RUZYK, 2005). Aliás, contemporaneamente, fala-se 
no Direito das Famílias (no plural) e não mais no Direito de Família.

No entanto, ainda se discute a possibilidade de estender o conceito 
de família para as demais entidades não relacionadas expressamente na 
Constituição e de seus efeitos jurídicos, apresentados na realidade social, 
questionando-se a lei foi taxativa ou exemplificativa (RUZYK, 2005). 

Há correntes doutrinárias que defendem que o art. 226, da Constituição 
Federal é uma “norma clausura”, pois elenca quais entidades familiares 
serão objeto da proteção estatal. Porém, CUNHA PEREIRA (2005, p. 166) 
entende que,

não se figura adequada tal argumentação, pois várias outras 

entidades familiares existem além daquelas ali previstas, e 

independentemente do Direito. A vida como ela é vem antes 

da lei jurídica. Jacques Lacan, em 1938, demonstrou em seu 

texto A família (publicado no Brasil com o nome Complexos 

familiares), a dissolução entre família como fato da natureza 

e como fato cultural, concluindo por esta última vertente. Ela 

não se constitui apenas de pai, mãe e filho, mas é antes um 

estruturação psíquica em que cada um de seus membros ocupa 

um lugar, uma função, sem estarem necessariamente ligados 

biologicamente. Desfez-se a idéia de que a família se constituiu, 

unicamente, para fins de reprodução e de legitimidade para o 

livre exercício da sexualidade. 

Este estudo entende que o art. 226 da Constituição trata-se de um rol 
exemplificativo das famílias, pois as normas constitucionais devem ser de 
inclusão, e mais, atentas a toda a hermenêutica constitucional e demais 
princípios nela contidos. 
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Aliás, se o pluralismo é justamente o reconhecimento à diversidade, 
não seria lógico o texto constitucional limitar os indivíduos às formações 
familiares por ele enunciados. 

Além disso, não se pode esquecer que os componentes familiares buscam 
a realização pessoal por meio da formação familiar que escolherem, logo, 
não há que se falar em um aprisionamento legal. Assim, 

os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos 

do art. 226 da Constituição são meramente exemplificativos, 

sem embargo de serem os mais comuns, por isso mesmo 

merecendo referência expressa. As demais entidades fami-

liares são tipos implícitos incluídos no âmbito de abrangên-

cia do conceito amplo e indeterminado de família indicado 

no caput. Como todo conceito indeterminado, depende de 

concretização dos tipos, na experiência da vida, conduzindo 

à tipicidade aberta, dotada de ductilidade e adaptabilidade 

(CUNHA PEREIRA, 2005, p. 166). 

Logo, a exclusão não está na Constituição, mas na interpretação dessa, pois 
ao contrário dos textos constitucionais anteriores, a Constituição de 1988, 
mesmo não denominando todas as possibilidades de formação familiares 
existentes, garantiu-lhes proteção, ao suprir a locução ‘constituída pelo ca-
samento’, presentes nas Constituições de 1967 e de 1969. Por esta alegação, 
a enumeração legal é apenas exemplificativa, ou seja, quando a Constituição 
fala de família está falando de qualquer possibilidade de formação de entida-
des familiares.  

Como dito, a Constituição de 1988 “consagra o pluralismo, agregando a ele 
o adjetivo ‘político” (WOLKMER, 2010. p. 151), bastante abrangente.Veja-se 
que o art. 1°, inciso V, da Constituição Federal

(...) proclama, como um de seus eixos fundamentais, o princípio do 

pluralismo político pautado na convivência e interdependência 
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de diversos grupos sociais (minorias especiais, movimentos 

sociais, organizações não governamentais etc.), não obstante 

suas diferenças e suas diversidades quanto a crenças, valores e 

práticas (WOLKMER, 2010. p. 151).

A esse direcionamento deve-se somar o macroprincípio da Dignidade da 
Pessoa Humana, uma vez que ele ilumina e protege todas as entidades fa-
miliares, logo, a tutela de proteção do Estado às entidades familiares é con-
dicionada à dignidade, eis que a proteção será direito apenas daquelas fa-
mílias que promovam a dignidade e a realização da personalidade de seus 
componentes. A família passou a ser, predominantemente, locusde afeto, de 
comunhão do amor, em que toda forma de discriminação afronta o princípio 
basilar do Direito de Família, logrando maior respeito aos entes familiares.  
Portanto, é da Constituição que se extrai o fundamento e a aplicabilidade do 
princípio da pluralidade familiar, uma vez que, em seu preâmbulo, estabele-
ce que deve ser assegurado o exercício de diversos direitos sociais, como a 
liberdade, igualdade, bem-estar, e sobretudo a dignidade da pessoa humana, 
e é daí que se extrai a aceitação da família plural, além das previstas consti-
tucionalmente, mesmo ante a falta de previsão legal que as regulamente.  
Logo, pela aplicação da hermenêutica constitucional e do princípio da plu-
ralidade das formas de família, todos os agrupamentos familiares são legíti-
mos, merecedores, então, do reconhecimento e da proteção do Estado, e da 
inclusão social.

Diante da lógica hermenêutica de PERLINGIERI ainda que não haja norma 
infraconstitucional sobre um determinado tema, deve o interprete aplicar a 
norma constitucional, foi irretocável o entendimento dos Tribunais Superio-
res (ADPF nº 132/RJ/ADI nº 4.277/DF e RESP 1.183.378/RS), os quais reco-
nheceram, respectivamente, o direito dos pares homoafetivos de constituir 
família por meio de união estável e do casamento.

Importante destacar alguns dos alicerces das citadas decisões: o reconhe-
cimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio 
da dignidade da pessoa humana; a valoração da família como o principal ló-
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cus de concreção dos direitos fundamentais; a necessidade de interpretação 
do Código Civil à luz da Constituição Federal; a omissão legislativa não pode 
significar a perda de direitos.

A resistência na aceitação do princípio da pluralidade familiar, e do reco-
nhecimento das diversas formas de família, ocorre pelo habitual receio dos 
conservadores da deterioração da família tradicional.

Destaque-se, ainda, que mesmo antes da Constituição de 1988, as entida-
des familiares nela tipificadas já existiam, e como todas, independentemente 
da positivação, continuarão existindo. Assim, não se pode admitir qualquer 
tentativa de desacolhimento (doutrinário ou jurisprudencial)da diversidade 
das famílias.

Sobre o tema CUNHA PEREIRA classifica as entidades familiares em três 
grupos: “família conjugal, família parental e família unipessoal ou single. 
Qualquer tipo de família possível estará necessariamente em uma dessa três 
categorias” (CUNHA PEREIRA, 2005, p. 171). 

Nesse entendimento, nos arranjos familiares “o fundamental é verificar 
se os sujeitos que se dispuseram a unir-se o fazem pelos laços afetivos e se 
constituíram uma entidade familiar que está além de um convívio superficial 
e despretensioso. Se assim for, devem ser tomadas e protegidas como famí-
lia” (CUNHA PEREIRA, 2005, p. 171). 

Assim, é desnecessária uma padronização, haja vista que se tratando de 
relações de afeto, é uma condição praticamente impossível. Posto que é ne-
cessário apenas compreender a existência das múltiplas formas familiares 
que a sociedade comporta, historicamente, a partir das demandas indivi-
duais que emanam de cada indivíduo (CUNHA PEREIRA, 2005).

No que tange o aspecto afetivo, relembra-se que o modelo de família do 
Código Civil de 1916 tinha uma perspectiva institucionalista da família, ou 
seja, protegia apenas a cédula familiar de forma abstrata, não resguardando 
a realidade concreta de uma entidade familiar (RUZYK, 2005).
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De acordo com esse cenário a família detinha autonomia limitada, pois a 
Lei civil estipulava a divisão de papeis, funções e hierarquias dentro desse 
ente, o que a tornava uma estrutura transpessoal e um tanto desigual.

Nesse modelo, não eram considerados os aspectos subjetivos dos inte-
grantes familiares, não importando seus anseios e desejos, o que tornava 
irrelevante a felicidade e sentimentalidade dos seus membros. Exemplo 
disso era a discriminação aos filhos ditos ilegítimos e a concepção única e 
matrimonializada da família (RUZYK, 2005). Diante das inúmeras alterações 
concretas no âmbito familiar, o modelo transpessoal e abstrato da família 
passou a ficar obsoleto, e o Direito percebeu essa mudança, contemplando o 
princípio eudemonista, e nessa concepção o indivíduo não pensa que existe 
para a família e o casamento, mas que a família e o casamento existem para 
seu desenvolvimento pessoal. 

O eudemonismo é a doutrina que enfatiza o sentido da busca, pelo su-
jeito, de sua felicidade.  Ao atribuir a ideia básica da família eudemonista à 
repersonalização do direito civil, MATOS (2004,  p.106) assume que essa 
é uma das formas de realização do ser humano já que a família é hoje um 
“lugar de desenvolvimento da personalidade de seus membros, persegui-
dora da realização pessoal, e, também, esfera de intimidade e afetividade 
entre as pessoas”.

A Constituição de 1988 passa a adotar o princípio eudemonista, alterando 
o viés da proteção à família, voltando-se ao sujeito (art. 226, § 8º., da Consti-
tuição). São exemplos de traços da valorização da afetividade: a possibilida-
de do divórcio; a igualdade aos cônjuges; a proibição de discriminação dos 
filhos; além da concepção pluralista da família. 

O afeto passou a ser deveras valorado, como fundamento das relações 
familiares, como garantidor da felicidade dos lares, direcionada à “concre-
tude”da vida, ou seja, é o repudio ao isolamento social, pois o ser humano 
detém necessidade de correlacionar-se, coexistir, ser feliz (RUZYK, 2005). A 
família é, sem dúvidas, o meio para alcançar um fim geral, a felicidade.



412 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

A ideia do afeto, exercitada pelo princípio do eudemonismo, pode aparen-
tar à primeira vista infundado

mas suas manifestações podem revestir diversas realidades 

envolvendo cônjuges, companheiros, amantes, pais e filhos e, 

essas relações envolvendo ainda, outros indivíduos. Mesmo 

sendo difícil penetrar na esfera subjetiva do ser, é possível que o 

Direito venha a demonstrar sensibilidade às questões afetivas, 

suas irrupções, seus excessos, buscando reparar situações, 

proteger aqueles que foram maltratados em suas relações 

de afeto. Os sentimentos podem, então, ser apropriados pelo 

Direito? (BRAUNER, 2004, p. 259).

Não há mais dúvidas de que sim e desse modo, o afeto ascende na esfera 
jurídica. Valora-se, então, esse sentimento, sendo necessário exaltar que não 
há hierarquia alguma dentre quaisquer das possibilidades de formação da 
entidade familiar. Afinal, direito à isonomia não permite tal discriminação, 
ante a perspectiva da autonomia de vontade, claramente incentivada pelo 
afeto (BRAUNER, 2004).    

Salienta-se que, por muito tempo, o crivo da proteção jurídica ao casamento 
deixou à margem as demais relações familiares, sendo o concubinato a mais 
estigmatizada, não sendo suscetível de surtir efeitos jurídicos, realidade que 
ainda vivem agora as novas formas de família. 

Ainda, ressalva-se que, o reconhecimento das múltiplas formas de família, 
atualmente reconhecidas, foi gradual e exigiu criatividade da doutrina e 
dos julgadores. “Neste sentido, as previsões inovadoras presentes no texto 
constitucional atribuíram um novo sentido às entidades familiares, exigindo 
a produção de uma nova literatura do Direito que venha a incorporar este 
novo programa transformador” (BRAUNER, 2004, p. 261).
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Logo, na perspectiva da igualdade entre homem e mulher nas relações 
afetivas/familiares, pelo foco da pluralidade familiar, e pelo manto do 
princípio do eudemonismo, o matrimonio, a união estável e a família 
monoparental não são as únicas formações familiares a serem protegidas 
pelo Estado. As uniões homoafetivas e as famílias de poligâmicas também180 
são merecedoras do resguardo estatal.

Nesse sentido, à luz dos princípios ora trabalhados, é louvável concluir em 
consonância com FACHIN (1999, p. 305-306), o qual disserta que:

“Na transformação da família e de seu Direito, o transcurso 

apanha uma “comunidade de sangue” e celebra, ao final do 

século, a possibilidade de uma “comunidade de afeto”. Novos 

modelos de definir o próprio Direito de Família. Direito esse 

não imune à família como refúgio afetivo, centro de intercambio 

pessoal e emanador da felicidade possível. 

Mosaico de diversidade, ninho de comunhão no espaço plural 

da tolerância. Tripé de fundação, como se explica. Diversidade 

cuja existência do outro torna possível fundar a família na 

realização pessoal do indivíduo, respeitando o “outro” edificada 

seu próprio respeito e sua individualidade no coletivo familiar. 

Comunhão que valoriza o afeto, afeição que recoloca novo 

sangue para correr nas veias de um renovado parentesco, 

informado pela substancia de sua própria razão de ser e não 

apenas pelos vínculos formais e consanguíneos. Tolerância 

que compreende o convívio de entidades, espectro plural, 

sem supremacia desmedida, sem diferenças discriminatórias, 

sem aniquilamentos. Tolerância que supõe a possibilidade de 

limites. Um tripé que, feito desenho, pode-se mostrar apto a 

abrir portas e escancarar novas questões”. 

180 Sem excluir qualquer outra forma de família que ainda possa nascer na sociedade.
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4. BREVES ANOTAÇÕES SOBRE O PLURALISMO NO DIREITO DE 
FAMÍLIA ARGENTINO:  O RECONHECIMENTO PERCURSOR DA 
HOMOAFETIVIDADE

A Argentina, tal como o Brasil e os demais países da América Latina, 
enfrenta profundas desigualdades e pluralidades sociais,situação que, sem 
dúvidas, é decorrente da colonização. A legislação espanhola imposta não 
atendia à realidade e aos anseios sociais. Vale lembrar que:

A independência das colônias na América Latina não 

representou no início do século XIX uma mudança total e 

definitiva com relação à Espanha e Portugal, mas tão somente 

uma reestruturação, sem uma ruptura significativa na ordem 

social, econômica e político-constitucional (WOLKMER, 2010. 

p. 145).

Assim, mesmo após a independência, os resquícios da legislação 
espanhola continuaram a influenciar a legislação argentina. As amarras ao 
monismo imposto foram e ainda são afrontados para fins assegurar que o 
direito traduza a realidade vivenciada, por meio de sua história e valores 
(MALISKA, 2013). 

Nesse sentido, como já exposto, o pluralismo jurídico visa, justamente, a 
resgatar  raízes sociais e as identidades culturais. Assim,a tendência em voga 
nos países latino americanos é a busca pelo reconhecimento de direitos das 
minorias.Sob o prisma do direito de família, pode-se afirmar que a Argentina 
foi percursora no reconhecimento das famílias homoafetivas.

Em Buenos Aires (Argentina) desde 2003 já havia a possibilidade de 
formalizar as uniões entre pessoas do mesmo sexo.

A Lei 1004/2002 de Buenos Aires implantou a possibilidade jurídica de os 
casais, independentemente da orientação sexual, formalizarem publicamente 
suas uniões civis. Mesmo sem se tratar de lei nacional, pode-se dizer que o 
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regulamento regional inspirou significativas mudanças no reconhecimento 
de direitos dos casais homossexuais (MATOS, 2004). 

Após, no ano de 2010, houve o reconhecimento dos casamentos 
homoafetivos, por meio da alteração do texto do Código Civil de 1971 então 
vigente. Em razão disso, a Argentina foi o primeiro país da América Latina a 
reconhecer o casamento enre homossexuais.

Mais recentemente, o Novo Código Civil Argentino (2014), que é marcado 
por diretrizes de liberdade e igualdade, trouxe em seu texto a segurança de 
direitos aos casamentos (art. 402) e uniões estáveis (art. 509) homoafetivas, 
sem qualquer discriminação às famílias heterossexuais.

No Brasil, o casamento e a união estável entre homossexuais foram juridica-
mente reconhecidos no ano de 2011, contudo, ante a inércia do Poder Legisla-
tivo, a proteção jurídica decorreu de decisões e nossos Tribunais Superiores. 

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de 
casais homossexuais constituírem família por meio da união estável (ADPF 
nº 132/RJ/ADI nº 4.277/DF). 

No mesmo ano, com base no julgamento do STF e em interpretação do 
Código Civil e da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça julgou 
que o casamento é, igualmente, um direito dos casais homossexuais (RESP 
nº. 1.183.378/RS).

Importante destacar alguns dos alicerces das citadas decisões: o reconhe-
cimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio 
da dignidade da pessoa humana; a valoração da família como o principal ló-
cus de concreção dos direitos fundamentais; a necessidade de interpretação 
do Código Civil à luz da Constituição Federal; a omissão legislativa não pode 
significar a perda de direitos.

Por fim, em maio de 2013, com fundamentos nas referidas decisões, 
o Conselho Nacional de Justiça, por resolução (nº 175), proibiu que as 
autoridades competentes recusem-se a habilitar, celebrar casamento civil ou 
converter união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. 
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CONCLUSÃO

Portanto, e considerando que as relações familiares expressam o direito 
vivo, ou seja, “as regras vinculantes que as pessoas voluntariamente obser-
vam na convivência social” (MALISKA, 2015, p. 121),o “direito que, apesar 
de fixado em prescrições jurídicas, domina a vida”(MALISKA, 2015, p. 121), 
entende-se desnecessária a codificação ou recodificação das entidades fami-
liares, que é o que se pretende com o Estatuto das Famílias181 (com grande 
coerência) e o Estatuto da Família182 (em evidente retrocesso),  pois a Cons-
tituição, no caso do Brasil, ao tratar da família criou balizas principiológicas 
para a sua dinamicidade.

Além disso, toda a dinâmica hermenêutica implementada pela Constitui-
ção Federal de 1988 é capaz de respaldar os novos arranjos familiares que já 
brotaram e os que ainda são embrionários em nossa sociedade que é, cada 
vez mais, plural. 

Contudo, ante o antagonismo dos projetos de Lei citados e, do aumento 
protagonismo das bancadas religiosas em nosso Poder Legislativo, sem dú-
vidas, é preferível que ocorra a aprovação do Estatuto das Famílias, que já 
em suas disposições gerais: reconhece a família como direito fundamental; 
determina sua proteção em qualquer de suas modalidades, bem como que 
todos os seus integrantes tenham sua dignidade respeitada pela família, so-
ciedade e Estado e; baliza suas diretrizes por princípios, quais sejam:

Art. 5º Constituem princípios fundamentais para a interpreta-

ção e aplicação deste Estatuto: 

I – a dignidade da pessoa humana; 

II – a solidariedade;

III – a responsabilidade; 

IV – a afetividade; 

181 Projeto de Lei 470/2013, de iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito de Família – 
IBDFAM, que reconhece a pluralidade das famílias.
182 Projeto de Lei 6583/2013 que pretende definir como entidades familiares somente 
casamento ou união estável formados exclusivamente a partir da união entre homem e mulher. 
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V – a convivência familiar; 

VI – a igualdade das entidades familiares; 

VII – a igualdade parental e o melhor interesse da criança e do 

adolescente; 

VIII – o direito à busca da felicidade e ao bem-estar.

Importante destacar que o Projeto de Lei do Estatuto das Famílias ainda 
afirma que os direitos nele expressos não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios adotados na Constituição, nos tratados e convenções 
internacionais.

É inquestionável que o Direito de Família é um dos ramos do direito que 
mais sofre transformações, fato que dificulta a adaptação normativa à reali-
dade. Contudo, tem o legislador o dever de buscar atualizar-se às transfor-
mações da realidade pois o Direito é uma força de transformação da realida-
de tanto no Brasil, quanto na Argentina. 
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CAPÍTULO 6 - INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA E O DEBATE SOBRE A CONCESSÃO DO “BENEFÍ-
CIO DE PRESTAÇÃO CONTINUDA (BPC)” PELO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS COM DISCAPACIDAD 
Y EL DEBATE SOBRE EL “BENEFICIO DE CONCESIÓN CONTI-
NUDA (BPC)” POR LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

César Augusto di Natale Nobre
Thais Novaes Cavalcanti

INTRODUÇÃO

Pouco se fala na doutrina jurídica sobre o conceito de Pessoa com Defi-
ciência e de como a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
e a legislação especial brasileira possibilitam a maior inclusão social desse 
grupo específico da sociedade. 

Habermäs afirmava que “(...) o problema das minorias “inatas” que pode 
surgir em todas as sociedades pluralistas, agudiza-se nas sociedades multi-
culturais. Mas quando estas estão organizadas como estados democráticos de 
Direito, apresentam-se, todavia, diversos caminhos para se chegar a uma in-
clusão.”(HABERMÄS, 2007).

Para tanto, nossa pesquisa identificou um dos principais benefícios sociais 
estabelecidos pelo Estado para transferir recursos às pessoas com deficiên-
cia que não possuem meios pecuniários próprios, ou no âmbito de suas famí-
lias, para arcarem com as dificuldades e barreiras eventualmente impostas 
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por sua condição. Trata-se do Benefício de Prestação Continuado (BPC), pre-
visto na Constituição de 1988 no artigo 203, V e regulamentado pela Lei da 
Organização da Assistência Social (LOAS), Lei 8.742/93. 183

“Art. 203 da CF/88: A Assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independente de contribuição à seguridade so-

cial, e tem por objetivos:

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pes-

soa portadora de deficiência e ao idoso que comprovarem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la pro-

vida por sua família, conforme dispuser a lei.”

A lógica constitucional desse benefício está no próprio fundamento do 
Estado Democrático de Direito Brasileiro, que é o princípio da dignidade 
humana conforme estabelece o artigo 1º, III da Constituição. Além disso, é 
importante destacar que a regra matriz para a análise das minorias, em es-
pecífico neste trabalho, das pessoas com deficiência é a o princípio da igual-
dade trazido firmemente pelo texto constitucional em seu artigo 5º, o que 
será tratado, em breves linhas, no primeiro capítulo.

Para Bobbio, é de suma importância a inclusão da pessoa com deficiência 
dentro do Estado de direito constitucional, e, para tanto, não se pode falar 
em inefetividade dos direitos sociais, pois não há vida com dignidade sem 
o mínimo de bem-estar econômico. (BOBBIO, 2011). É neste contexto que se 
insere nosso estudo.

183 Devemos registrar desde já que comumente o nome “LOAS” se destina a nomear o benefício 
de prestação continuada (“BPC”), que é o atual benefício da assistência social, consistente na 
garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família. Tecnicamente a sigla “LOAS” significa “Lei Orgânica da Assistência Social”, 
trata-se da Lei Ordinária Federal n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. No entanto, como foi o 
artigo 20 desta Lei que trouxe a previsão normativa deste benefício, o BPC, na prática o BPC é 
muitas vezes denominado como LOAS.
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Inicialmente, será apresentada a posição do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e a interpretação extensiva do BPC, para posteriormente descobrir se 
a evolução da legislação brasileira referente à transferência de recursos às 
pessoas com deficiência demonstra, através dos anos, a ampliação da acessi-
bilidade a benefícios ou não; entender como se verificou essa evolução e ave-
riguar, no caso de ter havido a ampliação doa cesso, se de fato essas normas 
servem aos objetivos a que se destinam legalmente.

O caminho desta pesquisa, cujo resultado encontra-se sistematizado abai-
xo, pode ser dividido conforme descrevemos abaixo.

(i) Analisar a legislação pura para possibilitar o trabalho denominado de 
“engenharia normativa” acerca da regulação das transferências estatais 
de recursos às pessoas com deficiênca. Percorrer o caminho feito por esta 
legislação, que atribui a elas renda fixa, desde sua gênese até o momento 
atual.

(ii) Perceber se há um padrão geral nessa legislação.

(iii) Listar as mudanças mais significativas, as inovações e as consolidações 
trazidas em cada alteração normativa. Classificar esta regulação em pe-
ríodos e apresentar tal classificação visando a sistematizar e melhor 
apresentar os dados coletados.

(iv) Tabular os dados, atribuindo pontos pela ampliação ou restrição de di-
reitos para melhor identificar, por meios gráficos, o caminho percorrido 
pela legislação, visando a facilitar a visualização das conclusões.

(v) Identificar as tendências da legislação para, a partir do trabalho de enge-
nharia normativa realizado, poder tentar verificar para onde a regulação 
sobre o assunto caminha hoje.

(vi) Construir argumento crítico, positivo ou negativo, para essas tendências 
e, finalmente, discutir as últimas inovações legislativas, colocando-as em 
cheque para identificar as próximas possíveis tendências.
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1. BREVES NOTAS SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIREITO 
BRASILEIRO

A questão referente à nomenclatura utilizada gerou muita polêmica. Res-
salta-se o estudo feito pela primeira mulher a ocupar o cargo de professora 
titular na Faculdade de Direito da USP, Nair Lemos Gonçalves, o qual detecta 
a utilização de diversas nomenclaturas, além do termo “deficiente”, que é o 
mais utilizado, tais como “indivíduos de capacidade limitada”, “minorados”, 
“pessoa portadora de necessidades especiais”, “impedidos”, “descapacitados”, 
“excepcionais”, “minusválidos”, disable person, andicapped person, unusual 
person, special person, e “inválido”. (GONÇALVES, s/d.).

Considerando a notada controvérsia do termo, uma vez que carrega em si 
visões preconceituosas e cheias de conotações tendenciosas, a construção de 
um termo padronizado em todas as esferas é bastante complicada. 

Parte-se para uma avaliação dos marcos legislativos que auxiliam na indi-
cação de um termo a ser utilizado com maior precisão conceitual. No cenário 
brasileiro, a utilização do conceito “portador de deficiência” é inserida a par-
tir de uma análise do direito constitucional.

Há que se mencionar a Emenda Constitucional nº 1, de 17/10/1969, cujo 
texto continha a palavra “excepcionais”, no contexto da educação: “Art. 175 
(...) § 4º Lei especial disporá sôbre a assistência à maternidade, à infância e à 
adolescência e sôbre a educação de excepcionais.” (sic)

No mesmo sentido, a palavra “deficientes” é mencionada na Emenda 
Constitucional nº 12, de 17/10/1978, conforme é possível se depreender do 
enunciado: “É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social 
e econômica especialmente mediante: I - educação especial e gratuita; II - 
assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do país; III 
- proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao 
serviço público e a salários.”

Com a evolução do direito constitucional e a chegada da Constituição Fe-
deral de 1988, a expressão “pessoas portadoras de deficiência” aparece em 
vários momentos do texto legal, com destaque para: (i) competências para 
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garantia de proteção184; (ii). inclusão no mercado de trabalho e sociedade185; 
(iii). assistência social186; (iv). acessibilidade187, dentre outros.

Conforme a contextualização do conceito da maneira em que está inseri-
do na Constituição Federal Brasileira de 1988, entende-se que não se trata 
de uma condição do indivíduo, mas sim de sua capacidade de relaciona-
mento social. 

Cabem, aqui, os ensinamentos do professor Luiz Alberto David Araújo: 

O que define a pessoa portadora de deficiência não é falta de um 

membro nem a visão ou audição reduzidas. O que caracteriza a 

pessoa portadora de deficiência é a dificuldade de se relacionar, 

de se integrar na sociedade, O grau de dificuldade de se rela-

cionar, de se integrar na sociedade, O grau de dificuldade para 

a integração social é que definirá quem é ou não portador de 

deficiência. (ARAÚJO, 2003).

184 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência;
185 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
186 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...)
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária;
187 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (...)
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e 
de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência.
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Vale ressaltar também que, segundo esse professor, a Constituição Federal 
Brasileira de 1988 não se preocupa em disciplinar as causas das deficiências. 
Em conformidade com o estudo do professor, há que se considerar “pessoa 
portadora de deficiência” (hoje, usa-se o termo “Pessoa com Deficiência”) as 
pessoas que apresentarem (ou que tiverem nascido dessa forma) perda de 
função estrutural ou psicológica, fisiológica ou anatômica, que ocasione in-
capacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano. 

De forma a garantir sua proteção constitucional, deve-se considerar o grau 
de deficiência que envolve a dificuldade de inclusão social, cuja verificação 
deve ser feita diante de um caso concreto. 

A regra geral a ser aplicada nos casos relacionados aos direitos das 
minorias, é o princípio da igualdade, utilizado como critério na realização 
de direitos.

Sobre o assunto, ensina Canotilho (2003):

É preciso delinear os contornos do princípio da igualdade em 

sentido material. Isto não significa que o princípio da igualdade 

formal não seja relevante nem seja correcto. Realça-se apenas o 

seu carácter tendencialmente tautológico, uma vez que o cerne 

do problema permanece irresolvido, qual seja, saber quem são 

os iguais e quem são os desiguais.

A questão da análise do direito à igualdade frente às pessoas com defi-
ciência, conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, é mais profunda do que 
simplesmente garantir condições cabalmente iguais a todos, sem nenhuma 
verificação do caso concreto. Para o autor, uma norma, para que respeite o 
princípio da igualdade, deve trazer correlação lógica entre o fator erigido 
em critério de discrímen e a discriminação legal decidida em função dele, 
de modo que “é o vínculo de conexão lógica entre os elementos diferenciais 
colecionados e a disparidade das disciplinas estabelecidas em vista deles, 
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o quid determinante da validade ou invalidade de uma regra perante a iso-
nomia.” (MELLO, 1997).

Isso significa que é possível que haja a quebra da igualdade formal para os 
direitos das pessoas com deficiência, desde que haja análise prévia e situa-
ção que requeira justificadamente tal quebra. Nesse sentido, cabe dizer que:

a pessoa portadora de deficiência tem direito a um tratamento 

especial dos serviços de saúde ou à criação de uma escola espe-

cial ou, ainda, a um local de trabalho protegido”, porque essas 

situações apresentam justificativas que autorizam a quebra da 

igualdade. (MELLO, 1997).

No nosso entendimento, toda análise deve ser feita mediante razoabili-
dade e seriedade necessárias para que o princípio constitucional em voga 
seja respeitado. 

2. STJ E A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO BENEFÍCIO DE PRESTA-
ÇÃO CONTINUADA

O primeiro passo do presente estudo visa analisar a ratio decidendi do 
Recurso Especial nº 1.112.557 - MG (2009/0040999-9), de relatoria do Mi-
nistro Napoleão Nunes Maia Filho, por meio da qual o STJ pacificou, em sede 
de recurso repetitivo, que a regra legal que estabelece o limite de renda fami-
liar para fins de concessão do BPC pode ser flexibilizada diante da situação 
concreta. Em outras palavras, a condição de miserabilidade que ensejaria a 
concessão do BPC poderia ser comprovada por outros meios, que não sim-
plesmente objetivamente pela renda per capita familiar estipulada na lei.

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AMPARO SOCIAL AO 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O 

TRABALHO. RENDA PER CAPITA FAMILIAR SUPERIOR AO LI-
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MITE CONSTITUCIONAL DE 1/4 DO SALÁRIO-MÍNIMO. CUSTAS 

E HONORÁRIOS.”

(...)

2. O benefício de prestação continuada para a pessoa portadora 

de deficiência, consoante disciplina o art. 20 da Lei 8.742/93, 

condiciona-se à demonstração de deficiência, da incapacidade 

dela resultante e do requisito econômico. 

3. Infere-se que para fazer jus ao benefício, a requerente, além 

do requisito subjetivo (ser deficiente ou idoso), deve possuir 

renda insuficiente para o seu próprio sustento ou não possuir 

meios de obter a manutenção por parte de seus familiares. 

4. Requisito econômico não demonstrado (art. 20, § 3o. da Lei 

8.745/93), ante a ausência de elementos a comprovar a vulne-

rabilidade social para a concessão do benefício.  (...).

2. Alega o recorrente que o entendimento manifestado no acór-

dão recorrido diverge da jurisprudência do STJ de que o parâ-

metro fixado pelo art. 20, § 3o. da Lei 8.742/93 não pode ser 

óbice para a concessão do benefício assistencial criado para au-

xiliar as pessoas idosas e deficientes menos favorecidas. Aduz 

que tal dispositivo quis apenas definir que a renda familiar in-

ferior a 1/4 do salário mínimo é, objetivamente considerada, 

insuficiente para a subsistência. Tal regra, contudo, não afasta, 

no caso concreto, outros meios de prova da condição de mise-

rabilidade (fls. 187).

A Lei da Organização da Assistência Social (Lei 8.742/93) regulamenta o 
benefício preconizando que será devida a concessão de benefício assisten-
cial aos idosos e às pessoas com deficiência quando a renda familiar per ca-
pita não atinja limite objetivo de 1/4 (um quarto) do salário mínimo, sendo 
certo que o próprio STF já declarou a constitucionalidade da utilização do 
critério econômico como limitação legal à concessão do benefício (i.e. na ADI 
1.232/DF de relatoria do Min. Nelson Jobim).
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O STJ, no julgado ora analisado, fundamentando-se no princípio da digni-
dade da pessoa humana, e, mais especificamente à garantia das condições 
básicas de subsistência física, entendeu que a interpretação do critério obje-
tivo acerca da renda per capita deve ser de modo a amparar irrestritamente 
a o cidadão social e economicamente vulnerável. Vejamos:

A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser 

considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não 

possui outros meios para prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento obje-

tivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absoluta-

mente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita 

inferior a 1/4 do salário mínimo. (...)

Diante dessa situação, o STJ já pacificou o entendimento de que 

o critério de aferição da renda mensal previsto no § 3o. do art. 

20 da Lei 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um 

quantum considerado insatisfatório à subsistência da pessoa 

portadora de deficiência ou idosa, não impedindo, contudo, 

que o julgador faça uso de outros elementos probatórios, desde 

que aptos a comprovar a condição de miserabilidade da parte 

e de sua família (REsp. 841.060/SP, Rel. Min. MARIA THERE-

ZA DE ASSIS MOURA, DJU 25.06.2007 e EDcl no AgRg no REsp. 

824.817/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, T5, DJ 11.12.2006). 

Assim, seria possível o reconhecimento com base no conjunto fático-pro-
batório a condição de miserabilidade, bem como ser ela pessoa com defi-
ciência, nos termos legais.

No caso concreto, entendeu-se que uma renda familiar de R$ 400,00 (qua-
trocentos reais) para quatro pessoas, que, a rigor, superaria o piso estabele-
cido pela lei à época do julgamento, poderia ensejar a concessão do benefício 
tendo em vista que, no caso, a pessoa, por ser deficiente visual e com proble-
mas neurológicos, precisaria de cuidados constantes de outra pessoa para 
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auxiliá-la em sua higiene pessoal, alimentação e vestuário. Além disso, cons-
tatou-se que havia evidente precariedade das condições de vida da família da 
pessoa que pleiteava o benefício – até porque sequer possuía casa própria, e 
vivia em local mantido pela Igreja a qual se filiava. Inclusive, o Ministério Pú-
blico expressamente discordou do estudo elaborado pela Assistência Social, 
que atestava ser a condição da família considerada “estável” (sic).

No entanto, o TRF local reformou a decisão de primeira instância, que ha-
via dado provimento ao pedido da pessoa com deficiência, para denegá-lo 
com o fundamento objetivo de que a renda per capta do núcleo familiar era 
superior ao limite legal – argumento, como se conclui, totalmente afastado 
pelo STJ no recurso analisado no presente trabalho

A importância do julgado avaliado é dúplice, como se demonstrará e dis-
cutirá no desenvolvimento do presente texto.

Primeiramente porque o Poder Judiciário, nesse caso, flexibilizou expres-
samente o critério objetivo estabelecido pela lei diante de norma constitu-
cional principiológica, ou seja, com base na razão de ser do benefício (i.e. 
assistir à miserabilidade desse grupo com a finalidade de extingui-la ou a 
amenizar), o critério objetivo foi afastado. Cumpre dizer, inclusive, que a ra-
tio decidendi desse julgamento transformou-se em lei com o advento do Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe expressamente a previsão de 
que a condição de miserabilidade para fins da concessão do benefício pode 
ser provada por qualquer meio de prova admitido no Direito, e não somente 
o critério objetivo estabelecido pela norma.

Ainda assim, o ponto que desejamos explorar mais profundamente no 
presente estudo não é esse, que, a nosso ver, além de simples e direto, já foi 
pacificado pela nova regulação legal. O ponto nevrálgico que o presente 
estudo deseja explorar é se a renda auferida pela pessoa com deficiên-
cia deve ser computada no conceito de “renda familiar” para fins de 
se delimitar o critério econômico para que haja o direito ao benefício. 
Acreditamos que não. 
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Dessa forma, passamos a desenvolver o raciocínio jurídico que cremos 
fundamentar que o critério objetivo – econômico – para fins de se delimitar 
o direito ao benefício, não deve abarcar a renda auferida com o trabalho da 
Pessoa com Deficiência, pois, que o critério pode ser flexibilizado, conforme 
sedimentado pelo STJ, já sabemos que pode.

3. A REGULAÇÃO LEGAL ATUAL DO BPC

Optamos por iniciar a exposição pelo período que denominamos de “re-
forma do assistencialismo”, ocorrido em 2011, apesar de toda a evolução 
normativa do benefício constar tabulada infra.

Vale a pena, nesse momento, simplesmente citar que o BPC teve sua gê-
nese como benefício previdenciário (ou seja, exige contribuição do segu-
rado para a concessão) e a CF/88 alterou sua natureza jurídica para que 
passasse a ser benefício assistencial (ou seja, independente de contribui-
ção do beneficiário). 

Ademais, no período pós CF/88, o BPC foi regulado pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei 8.742/93) e houve alterações sistemáticas na sua re-
gulação, que podem ser verificados nas tabelas e diagramas abaixo no decor-
rer do estudo.

3.1. A reforma do assistencialismo

A Lei 12.435, de 6 de julho de 2011, trouxe diversas alterações à Lei 
8.742/93. Para fins deste estudo, focaremos nas manutenções e alterações 
de dispositivos concernentes especificamente ao BPC e sua regulação.

(i) A alteração da idade mínima do idoso que faz jus ao BPC de 67 para 65 
anos. 

(ii) O novo conceito de “família”, qual seja: “a família é composta pelo reque-
rente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a 



432 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros 
e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto”.

(iii) A alteração do conceito de pessoas com deficiência188.

(iv) A manutenção do conceito original da Lei 8.742/93 de que seria incapaz 
de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 
renda mensal per capita fosse inferior a 1/4 do salário mínimo e, logo, 
nesses casos, faria o beneficiário jus ao BPC.

(v) A ampliação do rol de benefícios passíveis de acumulação com o BPC, 
basicamente os provenientes de pensão de natureza indenizatória189.

(vi) A manutenção da competência exclusiva do INSS para a comprovação 
da deficiência, entretanto incluindo a avaliação dos assistentes sociais do 
INSS, além da realizada pelos peritos médicos do órgão.

(vii) A manutenção da revisão do BPC a cada dois anos.

(viii) A disposição expressa de que “o desenvolvimento das capacidades cog-
nitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remu-
neradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem mo-
tivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência” e 
que “a cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa 
com deficiência, inclusive em razão do seu ingresso no mercado de traba-
lho, não impede nova concessão do benefício”.

188 O conceito foi alterado de “pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a 
vida independente e para o trabalho” (redação original da Lei 8.742/93), para “I - pessoa com 
deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas;” Sendo impedimentos de longo prazo 
“aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho 
pelo prazo mínimo de 2 anos”. 
189 O conceito foi alterado de: “não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 
no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica” (redação 
original da Lei 8.742/93); para: “não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer 
outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da 
pensão especial de natureza indenizatória”.
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Assim, sobre a reforma da LOAS, trazida pela Lei 12.435/11, pode-se dizer 
que houve melhoria na concessão do BPC, pois ampliou-se a gama de benefi-
ciários a todos os idosos que possuíssem 65 anos ou mais. 

Além disso, finaliza-se o período de vinculação do conceito de “dependen-
te” para fins da legislação previdenciária com o conceito de “família” da le-
gislação assistencial. Agora existe conceito bem delimitado do que é “família” 
para fins do cálculo da renda per capita e, logo, da concessão do BPC.

Aperfeiçoou-se também o conceito de “deficiência”, visando a tornar o am-
biente normativo mais concreto e eliminar entendimentos mais abstratos 
passíveis de interpretações distintas, incorporando-se o conceito interna-
cional, já introduzido com força de emenda constitucional ao direito pátrio.

E, por fim, regulou-se a acumulação de BPC com outros benefícios. An-
teriormente permitia-se acumular o BPC com a assistência médica, após a 
reforma possibilitou-se, além dessa hipótese, que se acumulasse o BPC tam-
bém com qualquer “pensão especial de natureza indenizatória”.

No entanto, um dos principais incrementos legislativos nessa reforma foi a 
possibilidade de melhoria da avaliação do INSS na comprovação da deficiên-
cia, pois agora deve se levar em conta características aferidas por assistentes 
sociais em conjunto com aquelas atestadas pelos médicos peritos.

Ponto polêmico é que se tornou evidente nessa reforma que o fator con-
siderado divisor de águas para a concessão ou não do BPC é o fator renda 
auferida pelo beneficiário, pois caso ele venha a trabalhar, contanto que 
não aufira renda, continuará a receber o benefício. Mantemos este tópico em 
destaque, posto que será desenvolvido adiante.

Logo depois se consubstanciou mais uma alteração da LOAS, implementa-
da pela Lei 12.470, de 31 de agosto de 2011190, que possui como os principais 
pontos para fins do nosso trabalho os listados a seguir.

190 Conversão da Medida Provisória 529, de 7 de abril de 2011. A parte que altera a LOAS foi 
inteiramente inserida na conversão da MP em Lei, posto que no texto originário da MP não 
havia nenhuma previsão sobre o assunto .
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(i) A alteração do conceito de pessoa com deficiência191 e disposição expres-
sa de que impedimento de longo prazo é aquele que produza efeitos em 
prazo mínimo de dois anos. 

A alteração do conceito de pessoa com deficiência trata-se de clara intro-
dução do conceito explorado no início de nosso trabalho, incorporado ao or-
denamento jurídico brasileiro por meio da introdução da Convenção sobre o 
Direito das Pessoas com Deficiência da ONU ao direito pátrio, com status de 
emenda constitucional por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição 
Federal de 1988.

(ii) A prescrição e a importância do trabalho conjunto entre médicos e assis-
tentes sociais, posto que estabelecesse que a concessão do benefício fique 
sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento. A avaliação 
será composta por: (a) avaliação médica; e (b) avaliação social; realizadas 
por médicos peritos e por assistentes sociais do INSS.

(iii) A exclusão expressa da remuneração da pessoa com deficiência na con-
dição de aprendiz para fins do cálculo que determina a renda per capita 
da família para averiguar se a pessoa faz jus ao BPC. No entanto, limita a 2 
anos o prazo em que a pessoa é autorizada a perceber cumulativamente o 
BPC e a remuneração pelo trabalho de aprendiz. 

Cumpre ressaltar o regramento das pessoas com deficiência aprendiz, 
que é disciplinado pelo artigo 428, parágrafo 5º, da CLT (incluído pela Lei 
11.180/05). Nessa hipótese, diz-se que o limite de idade que é aplicável 
ao aprendiz (i.e. de 14 anos a 24 anos) não se aplica ao aprendiz que pos-
sua deficiência. 

191 O conceito foi alterado de “pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de 
longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais 
pessoas” Sendo: “II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com 
deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 anos” (redação 
da Lei 12.435/11), para “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas.”
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Assim, não há limitação de idade para a PcD a ser enquadrado como apren-
diz em determinada empresa.

(iv) Ademais, dispõe que o BPC “será suspenso pelo órgão concedente quan-
do a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na 
condição de microempreendedor individual”.

3.2. Notas à reforma do BPC de 2011

No parágrafo 3º do artigo 20, da LOAS, fica claro que para que a pessoa 
cm deficiência qualifique-se para receber o benefício de prestação conti-
nuada (BPC), a renda per capita de sua família não pode ultrapassar ¼ do 
salário mínimo. 

Quando a pessoa com deficiência é contratada e começa a trabalhar, au-
tomaticamente a renda per capita de seu núcleo familiar aumenta, devido ao 
fato de essa pessoa começar a auferir renda, ensejando o fim do benefício de 
prestação continuada antes devido.

Portanto, caso não trabalhe, não aufere renda; terá direito ao BPC. Toda-
via, caso trabalhe e aufira renda, seu salário passa a integrar a renda da famí-
lia e o benefício cessa.

A única exceção ocorre se a pessoa for contratada como aprendiz (ou, a 
partir da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/15, 
aprendiz e também estagiária), pois nesse caso poderá trabalhar dois anos 
sob a categoria de aprendiz, acumulando sua remuneração com o BPC. Fin-
dos os dois anos, se continuar trabalhando, mesmo que como aprendiz, per-
de o direito ao BPC.

Essa sistemática permite ensejar um incentivo negativo, pois com o fito 
de continuar a receber o BPC, a família ou mesmo a pessoa com deficiência 
pode acabar optando por não trabalhar. 

Do ponto de vista estritamente econômico, somente valeria a pena a pes-
soa com deficiência ingressar no trabalho para auferir remuneração supe-
rior ao valor do BPC. Alia-se a esse aspecto um fator não monetário, que con-
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siste na segurança de permanecer dentro de seu lar, recebendo o benefício e 
sob os cuidados de seus familiares.

Esse raciocínio pode desestruturar toda a política pública em pauta, ope-
rando como um incentivo às pessoas com deficiência não trabalharem sim-
plesmente para que suas famílias continuem recebendo o BPC. 

Isso sem mencionar o fato de que muitas vezes essa opção sequer cabe à 
elas, ficando submetida à vontade de sua família, a depender do caso.

Para que esse mecanismo não seja um empecilho à concretização da po-
lítica pública, uma alternativa seria alterar a sistemática de computação da 
renda per capita, de forma a excluir a renda auferida por essas pessoas em 
função de seu trabalho, ou, pelo menos, um percentual desta.

Nesses termos, o parágrafo 9º do mesmo artigo 20 poderia fazer esta pre-
visão. Quando o dispositivo estabelece que a renda da pessoa com deficiên-
cia aprendiz não será computada poderia se inserir que sua renda auferida 
com o seu trabalho, de forma ampla, não estrita à renda do caso pessoas 
com deficiência aprendiz, somente, ou ao menos percentual desta, estaria 
também fora do cômputo para fins de determinação da renda per capita da 
família para a concessão do BPC. 

Ou, ainda, acabar com a previsão permissiva do prazo de dois anos de acu-
mulação do BPC com a remuneração pelo trabalho como aprendiz, de modo 
a tornar livre essa acumulação e incentivar que esse grupo minoritário saia 
de casa para trabalhar e se desenvolver pessoalmente.

3.3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) e as mudan-
ças positivas

Apesar de ainda não vigente, vale a pena tecer breves considerações acer-
ca de alguns pontos relevantes que julgamos positivos introduzidos pelo re-
cém publicado Estatuto.

Antes de abordá-los cumpre destacar que houve, novamente, adaptação 
do conceito de Pessoa com Deficiência, entretanto, a modificação foi singela 
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tendo em vista que essa legislação específica já estava em consonância com 
a regulação mais atual e internacional do tema.

A principal evolução que acreditamos é que houve acréscimo, ainda que 
singelo, no tipo de remuneração eventualmente auferida pela Pessoa com 
Deficiência que seria excluída para fins do cômputo da renda familiar míni-
ma que autorizará auferir o BPC, pois, além da renda decorrente do contrato 
de aprendiz, também se permite que a renda decorrente de contrato de está-
gio supervisionado não seja computada.

No entanto, a maior mudança foi que a Lei Orgânica da Assistência Social 
não foi alterada para que se limitasse a 2 anos o período em que a renda do 
contrato de estágio supervisionado fosse acumulada com o recebimento do 
BPC – como ocorre com a renda do contrato de aprendiz. 

A Lei do Estágio Supervisionado (Lei 11.788/08), em seu art. 11, dispõe 
que o estágio não ultrapassará 2 anos, salvo se o estagiário é Pessoa com 
Deficiência, hipótese em que não há prazo previsto.

Assim, sistematizando: se a Pessoa com Deficiência é aprendiz, somen-
te poderá acumular os rendimentos do BPC com a renda de aprendiz por 2 
anos (por expressa previsão legal), entretanto, se a Pessoa com Deficiência é 
estagiária, não haverá essa restrição de período em que se pode acumular, o 
que, na nossa visão, torna não aplicável qualquer tipo de prazo. 

Em outras palavras, se a Pessoa com Deficiência for estagiária, sempre 
poderá acumular sua renda decorrente desse vínculo com o BPC, sendo 
referido acúmulo não computado para fins da delimitação da renda fami-
liar mínima. 

Quer se crer que essa alteração legislativa foi efetivamente desejada pelo 
legislador federal, e não que simplesmente se “esqueceu”, por descuido, de 
alterar o artigo de lei que prevê a proibição do acúmulo material de BPC com 
a renda do estágio, como ocorre previsão expressa na mesma lei para o caso 
do aprendiz. No entanto, somente o tempo dirá se a novidade consiste em 
nova política pública ou mero erro de sistematização legislativa.
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Interpretação possível, em primeiro momento, da nova sistematização da 
legislação seria que a atividade de estágio, se remunerada, poderia ser consi-
derada como “atividade remunerada” prevista no art. 21-A da LOAS, incluído 
pela (famigerada) Lei 12.470/11, ou seja, se exercida, faria cessar a possibi-
lidade de receber o BPC. Contudo, por falta de expressa menção, como o fez 
o legislador para o caso da aprendizagem, entendemos que não se pode con-
ceber interpretação que restrinja Direitos Humanos Fundamentais, o que, se 
feito, ensejaria a inconstitucionalidade de referida norma. 

Dessa forma, entendemos que o estágio remunerado não seria espé-
cie incluída no conceito amplo de “atividade remunerada” trazido pela Lei 
12.470/11.  Aliás, defendemos a inconstitucionalidade de diversos aspectos 
de referida Lei, o que será trabalhado abaixo. 

Ademais, cumpre ressaltar que o Estatuto admite que a família se utilize 
de qualquer prova admitida em direito para se comprovar a miserabilida-
de ou situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. Isso também é 
visto de forma positiva, pois pode abrir caminho para critérios mais socio-
lógicos, e menos “matemáticos”, para a concessão do benefício. Resta saber 
como será a regulamentação infralegal do dispositivo para podermos aferir 
sua eficácia social. Essa disposição, acreditamos, teve forte influência da ju-
risprudência do STJ analisada no início desse estudo pacificada por meio do 
Recurso analisado no capítulo 2.

3.4 Tabulando os dados

Pode-se afirmar a existência de 8 diplomas normativos legais que foram 
de suma importância para estabelecer a abrangência da legislação assisten-
cial e delimitar os direitos das pessoas com deficiência aos benefícios assis-
tenciais. Vejamos a Tabela 1. 
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Atribuímos um ponto por inovação positiva no sistema de Assistência So-
cial gerado pelo diploma legal em questão e um ponto negativo para cada 
inovação negativa ou retrocesso na sistemática. Como sempre ocorre a com-
paração com a lei anterior, sempre acrescentamos ou diminuímos pontos do 
total já lançado192.

A partir da análise da evolução histórica da legislação referente ao BPC, 
podemos criar um gráfico com o eixo “x” representando o tempo transcorri-
do e os marcos legais, e o eixo “y” representando a delimitação mais segura 
dos direitos (i.e. conceitos mais fechados e concretos) e a ampliação do aces-
so ao BPC. Vejamos o resultado dessa tabulação dos dados na Figura 2:

Tabela 2 – A evolução da acessibilidade a direitos na legislação analisada

CONCLUSÕES

A partir das informações levantadas e das análises gráficas demonstra-
das anteriormente, constatamos que a legislação assistencial veio amplian-
do sua gama de atuação e melhorando o sistema de assistência aos benefi-
ciários do BPC. 

192 Ressaltamos que sabemos da discricionariedade deste “placar”, mas acreditamos seja ele 
interessante para a análise dos incrementos na legislação.
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No entanto, a alteração legislativa, trazida à baila pela Lei 12.470/11, di-
minuiu o acesso ao BPC. 

Pela sistemática atual, as pessoas com deficiência possuem um incentivo 
forte para não trabalhar (e, portanto, fazer jus ao BPC) quando, na realidade, 
a política pública deveria ser o oposto, incentivando-o a trabalhar, pois o tra-
balho é o veículo previsto expressamente pela Política Nacional de Inserção 
Social das Pessoas com Deficiência193.

Aliás, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) vem exata-
mente nessa toada, incluindo o trabalho como estagiário como renda excluí-
da do cômputo da renda familiar e, ainda, permitindo o acúmulo de referida 
renda com o BPC indefinidamente.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência caminha no sentido de ampliar o 
acesso ao BPC e promover a sua inclusão social, consequentemente, espera-
-se que a futura legislação encampe essa bandeira para que, de fato, incenti-
ve-se que a Pessoa com Deficiência efetivamente trabalhe para que com isso 
insira-se socialmente, mas sem excluir sua família do BPC, possibilitando-lhe, 
assim, incrementar a renda familiar com a renda auferida pelo seu trabalho, 
incentivando-a a trabalhar, e, simultaneamente, não a obrigar a optar entre 
trabalhar ou receber o BPC e manter-se improdutiva, como ocorre hoje na 
prática (com a ressalva de que muitas vezes sequer essa escolha recai sobre 
elas, já que muitas vezes as próprias famílias realizam-na, impondo a pessoa 
com deficiência uma situação já previamente determinada).

Gostaríamos de ressaltar que o trabalho ora apresentado cuidou de des-
crever a evolução da regulação acerca do BPC. Dessa forma, limitamo-nos a 
comparar os diversos textos de lei de forma contextualizada, e não de forma 
esparsa, como geralmente se faz nos comentários de legislação.  

Aprofundamos nosso estudo em toda a legislação sobre o assunto, na ten-
tativa de traçar o caminho que o benefício percorreu no decorrer dos anos, 
visando a identificar as tendências futuras desse benefício. Pesquisa suple-

193 Cf. o artigo 2°, inciso III, da Lei n° 7.853/93.
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mentar interessante seria a análise do comportamento da jurisprudência 
nesse caminho percorrido pela legislação. Teria a jurisprudência influencia-
do as alterações legislativas a ela subsequentes ou essas teriam sido simples 
fruto do jogo político? Sugerimos que os próximos passos para o pesquisador 
que deseje aprofundamento na matéria poderiam ser nesse sentido. Buscar 
descobrir eventuais influências externas sobre as alterações legislativas aqui 
analisadas, para identificar os agentes de peso nas tomadas de decisão nesta 
área do Direito.

Pois bem, a partir do esforço de engenharia normativa realizado sobre 
o processo de evolução regulatória do benefício de prestação continuada 
(BPC), identificamos a seguinte construção e possível tendência.

1) O benefício nasceu como parte da Previdência Social e a partir da Cons-
tituição Federal de 1988 tornou-se benefício da Assistência Social. A grande 
diferença entre estar inserido no rol de benefícios da Previdência Social ou 
no rol de benefícios da Assistência Social é que no primeiro caso, para fazer 
jus ao benefício, exige-se contribuição do beneficiário, enquanto no segundo, 
não há esta obrigação,basta enquadrar-se nos requisitos legais que o direito 
está assegurado.

2) Após passar por um longo período de adaptações em que cada vez mais 
o rol de beneficiários era majorado e tornava-se mais fácil e rápida a obten-
ção do benefício, a legislação que regula o BPC parece ter tomado outro viés 
em meados de 2011. 

3) A partir da penúltima reforma da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 
8.472/91194, promovida pela Lei 12.470/11, parece que o objetivo foi o de 
limitar mais a atuação da Assistência Social sobre aqueles que realmente 
estão em estado de necessidade, fixando conceitos mais restritivos para a 
obtenção do benefício e, principalmente, não promovendo a acumulação do 
BPC com a remuneração pelo trabalho do beneficiário com deficiência, seja 
este beneficiário aprendiz ou não. Contudo, a novel legislação (Estatuto da 

194 O BPC é regulado pelos artigos 20, 21 e 21-A da referida Lei.
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Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/15), parece retomar o caminho certo 
referente à inclusão social por meio do trabalho da Pessoa com Deficiência.

4) Resta saber se a evolução dessa regulação será mais propensa a res-
trição de direitos, como a Lei 12.470/11 o foi, ou de majorá-los, como a Lei 
13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) o está fazendo. Em outras 
palavras, a Lei 12.470/11 foi uma alteração pontual na regulação ou é pos-
sível se identificar uma tendência de evolução restritiva do benefício? Pare-
ce-nos que, no atual contexto, a alteração restritiva visa a ampliar o número 
de beneficiárias com acesso ao BPC, mas acabará diminuindo o efetivo grau 
de inserção social destas, pois à medida que a legislação limita a acumulação 
do BPC com a remuneração pelo trabalho da Pessoa com Deficiência, acaba 
desestimulando as pessoas a trabalhar, para continuar apenas como benefi-
ciário do BPC. 

5) Se a Lei 12.470/11 e seu racional fundamentar as próximas alterações, 
o benefício torna-se meramente um instrumento de redistribuição de renda 
e não um instrumento de inserção social, pois resta evidente a preocupação 
em oferecer uma renda mínima a estas pessoas, mas não em interá-las no 
convívio social com outras pessoas, algo que poderia ser atingido por meio 
do trabalho.

6) Neste momento cumpre-nos ressaltar o conflito de interesses que po-
deria surgir entre o BPC para a pessoa com deficiência e a política pública de 
inserção deste beneficiário na sociedade por meio de seu trabalho. 

A regulamentação desse benefício se deu na Lei 8.742/93, recentemente 
alterada pela Lei 12.435/11 e pela Lei 12.470/11. 

O parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/93 atualizada 195 prescreve 
que, para que a pessoa com deficiência seja passível de se tornar benefi-

195 Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida 
por sua família. 
§ 1° Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, 
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ciária do BPC, a renda per capita de sua família não pode ultrapassar ¼ 
do salário mínimo. 

Com a aplicação da Lei de Cotas196 e a contratação da pessoa com deficiên-
cia, ela passa a auferir renda computável na renda per capita familiar, o que 
ocasiona a perda das condições que possibilitariam o recebimento do BPC. 
Ou seja, trata-se de incentivo negativo à sua inserção social por meio do seu 
trabalho, pois diante da situação que a lei gera, opta-se pelo não ingresso 
no mercado de trabalho para dar continuidade ao recebimento do benefício. 

Acumulam-se assim um fator de ordem financeira: receber o benefício 
pode ser mais vantajoso do que receber remuneração pelo trabalho; bem 
como um fator de segurança e conforto: permanecer no seio da família sob 
seus cuidados em tempo integral pode ser mais benéfico. Esses fatores trans-
mutados em repetido e afirmado comportamento vão de encontro à política 
pretendida pela Lei de Cotas (que obriga empresas que possuem um deter-

os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 
§ 2° Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 3° Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família 
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 
§ 4° O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer 
outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da 
pensão especial de natureza indenizatória. 
§ 5° A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do 
idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. 
§ 6° A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento 
de que trata o § 2°, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos 
peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 
§ 7° Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica 
assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais 
próximo que contar com tal estrutura. 
§ 8° A renda familiar mensal a que se refere o § 3° deverá ser declarada pelo requerente ou seu 
representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o 
deferimento do pedido. 
§ 9° A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não será considerada 
para fins do cálculo a que se refere o § 3° deste artigo. 
§ 10° Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que 
produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (grifos nossos)
196 A Lei de Cotas obriga grandes empresas a contratar um número de PcD e reabilitadas.
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minado número de empregados, a partir de 100, a contratar pessoas com 
deficiência e reabilitados) e podem até mesmo desestruturá-la, descaracte-
rizando-a: o incentivo vira obstáculo à inserção social. 

Nossa sugestão corretiva do contexto ora colocado é de que se exclua a 
renda das pessoas com deficiência totalmente (ao menos percentual dela) 
do cômputo da renda familiar e que se permita, sem restrições, que se acu-
mule o BPC com qualquer tipo de renda auferida, pois, qualquer restrição, 
temos por inconstitucional, como se verá no próximo item. 

Outra conclusão bastante importante deste trabalho é a necessidade de 
apontar as inconstitucionalidades existentes nas restrições trazidas pela Lei 
12.470/2011.

É cediça na doutrina referente a Direitos Humanos a presença entre nós do 
princípio da proibição da evolução reacionária ou, como preferem alguns, o 
princípio do não retrocesso. Poder-se-ía escrever verdadeiros rios de tinta so-
bre referido princípio e sobre a doutrina mais abalizada que o defende em ma-
téria de Direitos Humanos Fundamentais. Por todos, pode-se citar a capitania 
de J.J. Canotilho, que entende que:

“(...) o princípio da democracia econômica e social aponta para 

a proibição de retrocesso social. A ideia aqui expressa também 

tem sido designada como proibição de ‘contrarrevolução social’ 

ou da ‘evolução reacionária’. Com isto que dizer-se que os direi-

tos sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito 

à assistência, direito à educação), uma vez alcançados ou con-

quistados, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia 

institucional e um direito subjectivo” (CANOTILHO, 2003).

Conforme o mesmo autor e acerca da impossibilidade de se retroceder 
pura e simplesmente sem que isso acarrete responsabilidades, pois uma vez 
instituídos, são garantias e direitos: 
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A ideia aqui expressa também tem sido designada como proibi-

ção de “contra-revolução social” ou da “evolução reaccionária”. 

Com isso quer dizer-se que os direitos sociais económicos (ex.: 

direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educa-

ção), (acrescentese a saúde) uma vez obtido um determinado 

grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma 

garantia institucional e um direito subjectivo. (...) A violação do 

núcleo essencial efectivado justificará a sanção de inconstitu-

cionalidade relativamente a normas manifestamente aniquila-

doras da chamada “justiça social”. (...) O princípio da proibição 

de retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial 

dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas 

legislativas (...) deve considerar-se constitucionalmente garan-

tido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, 

sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensató-

rios, se traduzam, na prática, numa “anulação”, “revogação” ou 

“aniquilação” pura e simples desse núcleo essencial.(CANOTI-

LHO, 2003).

Sobre o assunto, Luís Roberto Barroso ensina que a proibição “começa a 
ganhar curso na doutrina constitucional brasileira”(BARROSO, 2006), e no 
mesmo sentido, diz Túlio Afonso: “são ganhos sociais e econômicos, (que) 
“após serem realizados, jamais poderão ser ceifados ou anulados”, são garan-
tia constitucional.”(AFONSO, 2006).

Sobre a evolução doutrinária e jurisprudencial, trata Lênio Streck: “(...) 
embora ainda não esteja suficientemente difundido entre nós, tem encontrado 
crescente acolhida no âmbito da doutrina mais afinada com a concepção do 
Estado democrático de Direito” (STRECK, 1999).

Entende-se, então, que o Estado tem a obrigação de concretizar o mínimo 
existencial, “de maximizá-lo e de empregar os meios ou instrumentos cabí-
veis para sua promoção, sob pena de a sociedade vir a experimentar uma 
imensa limitação no exercício de todos os seus direitos” (BARNES, 1994).
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No que se refere ao entendimento jurisprudencial, cabe mencionar o ARE 
639337, cujo Relator foi Min. Celso de Mello em 2011. Veja-se:

(...) A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCU-

LO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMEN-

TO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. – O 

princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de di-

reitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituí-

das as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação 

social em que ele vive. – A cláusula que veda o retrocesso em 

matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o 

direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança 

pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos 

fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os ní-

veis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, 

venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Es-

tado. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver 

reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não 

só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena 

de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, 

abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou par-

cial – os direitos sociais já concretizados.(...). (G.N.).

Dessa forma, conforme se demonstrou acima pelo estudo da evolução le-
gislativa em matéria de Assistência Social às Pessoas com Deficiência, com 
única exceção à Lei 12.470/11, toda a evolução do tema majorou, ampliou, 
efetivou mais Direitos Fundamentais, ou seja, logicamente, com fundamento 
no princípio da violação ao retrocesso, cabe alegar a inconstitucionalidade 
de referida Lei no seu sentido material, pois restringiu Direitos Humanos 
Fundamentais, quando deveria regulá-los ou ampliá-los.

Ademais, acreditamos que impor que a renda obtida pelas pessoas com 
deficiência faça parte do conceito de “renda familiar” para fins da concessão 
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do BPC também é inconstitucional pela interpretação sistemática acima ex-
posta, ou seja, além de ir de encontro com toda a regulação do tema (e até 
mesmo com a ratio decidendi do STJ no julgado analisado), que tenta incluir 
essa pessoa por meio do trabalho, ela diminui direitos sociais. 
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CAPÍTULO 7 - MINORIAS ÉTNICAS E CULTURAIS NA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: DESAFIOS PARA A PROTE-
ÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO DIREITO BRASILEIRO

LAS MINORÍAS ÉTNICAS Y CULTURALES EN LA CONSTITU-
CIÓN BRASILEÑA DE 1988: DESAFÍOS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL DERECHO BRASILEÑO

Rebecca Groterhorst

INTRODUÇÃO

Eram meados de 1988 quando o jurista Carlos Frederico Marés de Souza 
Filho foi convidado por uma comunidade indígena, os macuxi, para uma re-
união em que iria ser discutida a questão da demarcação da terra indígena 
Raposa Serra do Sol. Naquela oportunidade, enquanto ele explicava a im-
portância da Constituição de 1988 para a promoção de direitos dos povos 
indígenas, um dos presentes – um cacique – se levantou e disse:

Essa tal Constituição é coisa boa, está certo o que os homens 

brancos estão fazendo. Nós também temos que fazer uma Cons-

tituição para nós, para deixar escrito e sabido quem é que pode 

entrar em nossas terras e quem tem que ficar fora, quem é que 

diz onde podemos construir nossas casas e fazer nossas roças e 

quando são nossas festas. (SOUZA FILHO, 2012, p. 22)
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O discurso do cacique demonstra as complexidades que envolvem a temá-
tica indígena, que, aliadas a conflitos de interesse, tornam a tarefa de estudar 
esse assunto ainda mais difícil. Inúmeros estudos demonstram que os direi-
tos e garantias dos povos indígenas nunca estiveram efetivamente protegi-
dos pelo ordenamento jurídico. Somente em 1934 a Constituição brasileira 
passou a prever certa proteção às comunidades indígenas, quando em seu 
artigo 5º, inciso “m” (BRASIL, Constituição de 1934), afirmou a competência 
da União para legislar sobre a inclusão de silvícolas197 à comunidade nacio-
nal, garantindo também aos povos indígenas a posse das terras em que esti-
vessem localizados de forma permanente. Em que pese a tímida referência a 
eles nessa Constituição, a menção aos índios foi uma conquista histórica que 
não só manteve, mas também potencializou a proteção dos direitos desses 
povos nos textos constitucionais posteriores, caracterizando-se como um 
grande avanço na questão indígena no Brasil. 

Foi a Constituição Brasileira de 1988, entretanto, que empreendeu grande 
esforço no sentido de construir um sistema de normas protetivas dos direitos 
e garantias dos povos indígenas, constituindo um marco fundamental nessa 
temática, especialmente quando passou a tratar das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos indígenas. Ora, os índios mantêm com a terra uma relação 
singular, estando ela profundamente ligada à própria existência e identidade 
dos povos a que pertencem. A terra que permite a manutenção de suas cren-
ças, tradições e costumes, constituindo um verdadeiro direito fundamental 
dos povos indígenas. A demarcação de terras, nessa seara, representa im-
portante ferramenta de proteção do direito desses povos. No entanto, é essa 
mesma terra que tem sido não só um dos pontos mais sensíveis da questão 
indígena no Brasil, como também o principal alvo de disputa de direitos des-
sas minorias. Um exemplo disso é o caso Raposa Serra do Sol, cujo processo 
de demarcação, apesar de ter levado longos anos, ainda chegou a ser ques-
tionado perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 

197 A Constituição Federal de 1988 acertadamente substituiu o termo “silvícola” por “índio”. 
Silvícola é aquele que nasce ou vive nas selvas, e isso não é o que caracteriza o índio.
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Além de todo exposto, em 2015 a Comissão Especial da Câmara emitiu 
parecer favorável à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 215,198 apeli-
dada também de “PEC do genocídio”, que pretende transferir da União para 
o Legislativo a competência de demarcação de terras indígenas, a titulação 
de terras quilombolas e a criação de unidades de conservação. Nesse caso, 
caso seja aprovada, a competência que antes era exclusiva da União passa a 
ser do Congresso Nacional. A referida PEC também permite que sejam revis-
tas as terras já demarcadas, representando verdadeira violação aos direitos 
e garantias dos povos indígenas. Tal assunto traz à tona o debate sobre a 
proteção do direito dessas minorias, tratando-se aqui especificamente dos 
povos indígenas, pela Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, o presente trabalho pretende discutir inicialmente o tema a 
partir do conceito de “índio” e “povos indígenas”, abordando também de ma-
neira sucinta a situação demográfica desses povos no Brasil. Posteriormente, 
será tratada a proteção dos povos indígenas sob a perspectiva constitucio-
nal, analisando-se o ordenamento jurídico brasileiro e tratados e convenções 
ratificados pelo Brasil. Ultrapassada a contextualização inicial, pretende-se 
debater o delicado tema da demarcação de terras indígenas, ressaltando a 
discussão sobre a PEC 215. A partir de toda essa análise, será possível fazer 
uma profunda reflexão a respeito da proteção da organização social e jurídi-
ca dos povos indígenas não só pelo ordenamento jurídico, mas também pelo 
Estado brasileiro. 

Vale ressaltar que o exame da literatura existente sobre o tema já aponta 
para uma lacuna de estudos nessa área, o que torna a discussão sobre o tema 
relevante, ainda mais nesse momento em que se observa a latente violação 
de direitos daqueles que já estão constantemente desprotegidos. 

198 Na data de entrega desse trabalho para publicação, 23 de maio de 2016, a PEC 215 
ainda não havia sido votada em Plenário nas duas Casas do Congresso Nacional, conforme 
procedimento previsto no art. 60 da Constituição Federal.



454 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

1. QUEM SÃO OS ÍNDIOS E OS POVOS INDÍGENAS: UMA BREVE ANÁLI-
SE SOBRE A SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA DOS ÍNDIOS NO BRASIL

Antes de se aprofundar na proteção dos povos indígenas pelo ordena-
mento jurídico brasileiro, é importante clarificar o conceito de índio e povos 
indígenas. Não há no texto constitucional nenhuma definição clara quanto 
ao tema, foi o Estatuto do Índio (1973), entretanto, que a estabeleceu em 
seu art. 3º. Menciona o referido estatuto que índio “é todo indivíduo de ori-
gem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como 
pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem 
da sociedade nacional”, enquanto a comunidade indígena ou grupo tribal “é 
um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de 
completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, 
quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem, contudo, estarem ne-
les integrados” (BRASIL. Lei n. 6001, 1973).

As Nações Unidas contribuíram também com uma definição técnica, data-
da de 1986, mencionando que

as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles 

que, contando com uma continuidade histórica das sociedades 

anteriores à invasão e à colonização que foi desenvolvida em 

seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros se-

tores da sociedade, e estão decididos a conservar, a desenvolver 

e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e 

sua identidade étnica, como base de sua existência continuada 

como povos, em conformidade com seus próprios padrões cul-

turais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. (LUCIANO, 

2006, p. 27)

Complementa esse conceito o art. 1º, item 1, “b”, da Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (BRASIL, 2004), que prevê que são 
considerados indígenas aqueles que descendem da população originária do 
país ou região geográfica na época da conquista ou colonização e que conser-
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vem a organização socioeconômica, bem como aspectos culturais e políticos, 
ou parte deles.

Assim, são notados alguns critérios que identificam os povos indígenas, 
não se excluindo outros mais abrangentes que possam eventualmente sur-
gir. Dentre esses critérios estão a autoidentificação e a hetero-identifica-
ção. Aquele é o critério mais utilizado, sendo entendido como a consciência 
do povo sobre si mesmo e sua cultura de raízes pré-colombianas, enquanto 
esse último é a consciência de que o grupo é distinto do restante da so-
ciedade, possuindo língua, cultura e tradições singulares (ANJOS FILHO, 
2009a, p. 279). 

A antropologia social também concluiu que a distinção que os grupos 
étnicos têm entre si mesmos dos outros grupos com os quais interagem 
é o que os caracteriza. Não importando se essa distinção é manifestada 
ou não em traços culturais. Complementa Cunha (2012, p. 103) dizendo 
que “[c]omunidades indígenas são pois aquelas que, tendo uma continui-
dade histórica com sociedades pré-colombianas, se consideram distintas 
da sociedade nacional. E índio é quem pertence a uma dessas comunidades 
indígenas e é por elas reconhecido”.

É importante lembrar que cada um dos povos indígenas se diferencia en-
tre si. Por isso não se pode cometer o equívoco de generalizar os povos in-
dígenas, que são heterogêneos, cada qual com sua cultura, seus costumes e 
sua própria organização social e jurídica. O equívoco da generalização existe 
em razão de parcela dominante da sociedade se desinteressar por essas mi-
norias étnicas e culturais, caracterizando-as como um povo único e homogê-
neo; mas quando o imaginário da noção de “índio” se desfaz, muitos desco-
nhecedores da temática adotam o discurso que nega a condição de índio a 
esses grupos (ANJOS FILHO, 2009a, p. 274). A negação da condição de índio, 
muitas vezes, coloca-se como um discurso imbuído de preconceito e discri-
minação, colocando esses povos em uma condição inferior.  

Estima-se que, quando da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, 
mais de cinco milhões de pessoas de diversos grupos, e que falavam mais de 
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1000 idiomas, viviam no território (IBGE, 2010). Porém, esse número ainda 
não foi determinado com precisão pelos historiadores, “nem a origem nem 
as cifras de população são seguras, muito menos o que realmente aconteceu”, 
afirma Cunha (2012, p. 11). Estudos clássicos afirmam que à época da che-
gada dos europeus à América, havia entre oito milhões e quatrocentos mil e 
cinquenta milhões de índios (ANJOS FILHO, 2009a, p. 276-277), enquanto 
nas terras baixas da América do Sul as estimativas variam de um a quase 
nove milhões de índios (CUNHA, 2012, p. 17). Essas estimativas díspares são 
desafiadas por dados referentes à enorme depopulação dos indígenas, o que 
indica que o número real provavelmente fora bem maior. Nesse caso, “[o]s 
historiadores parecem concordar com um mínimo de população indígena 
para o continente situado por volta de 1650: diferem quanto à magnitude 
da catástrofe” (CUNHA, 1992, p. 14). Assim, se a população indígena tinha 
mesmo a densidade que os historiadores afirmam, esvazia-se a ideia de uma 
América pouco povoada e que foi descoberta pelos europeus. 

O censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE (2010), revelou que 817.963 pessoas se autodeclararam indígenas. Em 
relação ao censo de 2000, esses dados revelam um aumento de quase 84 mil 
pessoas. Mas em relação ao descobrimento, o decréscimo da população indí-
gena é alarmante. Apesar de as epidemias serem apontadas como o principal 
fator para a depopulação indígena, elas não são suficientes para explicar a 
enorme mortandade. A dizimação indígena também foi, na verdade, conse-
quência de outras ações, como a guerra indígena e de conquista e exploração 
do trabalho indígena, por exemplo (CUNHA, 2012, p. 15). 

Assim, aos índios é conferido o status de minoria, que “diz respeito a um 
grupo étnico que possui uma identidade cultural e que deve ter uma prote-
ção coletiva dos seus traços distintivos” (ANJOS FILHO, 2009a, p. 281). Os 
povos indígenas devem, portanto, ser tratados e protegidos como minorias 
culturais em relação aos demais, estando a sua vulnerabilidade fortemente 
ligada à etnia a que pertencem. Por consequência, as comunidades indígenas 
merecem uma especial proteção do ordenamento jurídico. Assevera Anjos 
Filho (2009, p. 285) que “os índios devem ser protegidos através de: a) di-
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reitos humanos gerais, dentre os quais os direitos de não-discriminação; b) 
direitos de discriminação positiva temporários; c) direitos de discriminação 
positivas permanentes”. Portanto, percebe-se que o Estado deve atuar de for-
ma constante e ativa para a proteção do direito dos índios, impedindo não 
só que sejam alvo de preconceito e discriminação, mas também promovendo 
sua integração cultural, preservação de identidade étnica e permanência de 
vínculos históricos e sociais, para que possam manter a própria consciência 
enquanto povo. 

Sendo os índios compostos por uma minoria na sociedade atual, devem 
eles contar com dispositivos de proteção no ordenamento, ressaltando-se 
que a interação com demais membros da sociedade ou adoção de com-
portamentos distintos do padrão cultural não descaracterizam a condição 
indígena (ANJOS FILHO, 2009a, p. 279). É inevitável que, quando da com-
preensão sobre quem são os povos indígenas, surjam questionamentos 
em relação ao âmbito de proteção e regulamentação dos direitos que eles 
possuem. Portanto, no próximo tópico serão abordados os mecanismos de 
proteção no ordenamento jurídico brasileiro que asseguram os direitos 
dos povos indígenas. 

2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NA EMANCIPAÇÃO E PROTEÇÃO 
DO DIREITO DAS MINORIAS ÉTNICAS E CULTURAIS: O CASO DOS 
POVOS INDÍGENAS

O Estado sempre manteve com os índios uma relação paternalista, de-
pendendo eles de mediação dos indigenistas para se fazerem ouvir. As rei-
vindicações indígenas aconteciam de maneira isolada até o início dos anos 
70, mas a organização indígena foi impulsionada quando uma proposta go-
vernamental, que envolvia a perda de território, foi colocada em pauta. O 
movimento indígena ficou cada vez mais estruturado e passou a reivindicar 
não só a demarcação de terras, mas também o direito à autodeterminação 
(OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 191-193). À época da formação da Assembleia 
Nacional Constituinte para a redemocratização do Brasil no período pós-di-
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tadura, os índios demandaram cadeiras especiais no órgão constituinte, ten-
do sido o pleito negado, já que se entendeu que as comunidades indígenas 
deveriam ser representadas pela FUNAI (ANJOS FILHO, 2009b, p. 572).

Mas a negativa do pleito não impediu que tivessem participação ativa na 
Constituinte, e foi assim que “[através de vigília permanente no Congresso 
Nacional, mais de uma centena de índios representando dezenas de povos 
indígenas acompanhou as negociações para a votação do capítulo ‘Dos Ín-
dios’, até a vitória final na promulgação da nova Constituição a 5 de outubro 
de 1988” (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 195). Essa mobilização indígena é a 
grande responsável pelo reconhecimento de direitos originários e históricos 
dos índios, incluindo-se o direito à posse da terra que primeiro ocuparam. 

Nota-se que a Constituição de 1988 transformou de maneira inédita a 
relação entre os povos indígenas e o Estado, consagrando os princípios da 
proteção da identidade e da máxima proteção aos indígenas. Dedicando ca-
pítulo exclusivo aos índios, a Constituição garantiu aos povos indígenas di-
reitos próprios, não se excluindo a garantia de usufruírem dos direitos indi-
viduais e coletivos previstos em todo o ordenamento constitucional. O texto 
constitucional de 1988 foi, de certo modo, o que mais se ocupou de questões 
relativas aos povos indígenas, estabelecendo diversas normas protetivas de 
direitos desses povos entre suas disposições. Esse conjunto de normas pode 
ser chamado de direito constitucional indigenista brasileiro (ANJOS FILHO, 
2009b, 572). 

O texto constitucional de 1988, além de manter a terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios sob o domínio da União, também consagrou que esse 
seria o ente competente para legislar sobre comunidades indígenas (art. 20, 
XI e art. 22, XIV), estabelecendo a competência do Congresso Nacional, em 
contrapartida, para concessão de autorização da exploração e aproveitamen-
to de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras 
indígenas (art. 49, XVI); determinou ainda que seria competência da União a 
demarcação de terras indígenas (art. 231, caput) no prazo de cinco anos da 
promulgação da Constituição (art. 67, ADTC). Muitos foram os dispositivos 
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que trataram da questão indígena na Constituição (BRASIL, 1988), mas tal-
vez tenha sido o art. 231 o mais abrangente, reconhecendo aos índios não só 
sua organização social, mas também seus costumes, suas línguas, crenças e 
tradições, e o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Esse dispositivo não só apontou uma definição para as terras tradicionalmen-
te ocupadas pelos índios, como também disciplinou o seu regime jurídico. 

Convenções internacionais que tratam dos direitos dos povos indígenas 
também foram ratificadas pelo Brasil. Destaca-se, nesse sentido, a Conven-
ção 107 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), cuja revisão deu 
origem à Convenção 169, ratificada pelo Brasil em 2004. Considerado o do-
cumento internacional mais abrangente em relação à matéria indígena em 
todo Sistema Internacional de Direitos Humanos, ele tem caráter cogente e 
obrigatório em todo país. Outro instrumento internacional de especial rele-
vância é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indí-
genas (NAÇÕES UNIDAS, 2007), que contou com a participação dos povos 
indígenas para a sua elaboração. O Brasil votou a favor da aprovação do do-
cumento. Ainda que tal declaração não tenha caráter cogente, por não ser um 
tratado, representa uma postura progressiva em relação à proteção e promo-
ção dos direitos dos povos indígenas. 

O texto constitucional, aliado a tratados e convenções internacionais, teve 
grande impacto em relação aos povos indígenas no ordenamento jurídico, 
especialmente quando não mais adotou a recorrente postura de cunho assi-
milacionista, que previa que os índios deveriam se comportar como todo o 
restante da sociedade. Passou a reconhecer aos povos indígenas o direito à 
diferença, protegendo a identidade desses povos por meio do respeito à cul-
tura, tradição, costume e, acima de tudo, à própria organização social desses 
povos. Assim, “[à] luz da determinação constitucional sob comento, toda a 
atuação do poder público – não só da União, mas também dos Estados e Mu-
nicípios – em relação aos índios deve ser regida tendo como premissa básica 
o respeito à sua cultura” (ANJOS FILHO, 2009b, p. 574).
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3. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

Aqui não se pretende esgotar a temática da demarcação de terras indíge-
nas, mas tão somente fornecer o arcabouço teórico necessário para a correta 
compreensão do tema, possibilitando o debate crítico em relação à PEC 215, 
que será estudada mais adiante.

A discussão sobre as terras indígenas remonta ao Brasil colonial. O Alvará 
de 1º de abril de 1680 reconhecia os índios como os primários e verdadeiros 
senhores de suas terras e as sesmarias concedidas pela Coroa Portuguesa 
não poderiam jamais desconstituir tal direito. O reconhecimento dos índios 
como naturais senhores da terra é o que caracteriza o instituto do indigena-
to. Em 1850, a Lei das Terras – Lei 601, de 18 de setembro, tratou de orga-
nizar a propriedade privada no Brasil, reservando terras para a colonização 
dos indígenas. A Constituição de 1934 apenas reiterou o direito originário 
das terras pelos povos indígenas, garantindo a posse sobre as terras que 
ocupavam, atribuindo então ao indigenato o status constitucional (SOUZA 
FILHO, 2012, p. 124-128).

Mas esse reconhecimento aos índios à posse das terras que tradicionalmen-
te ocupam, como estabelecido no art. 231, caput, da Constituição, ainda consti-
tui o núcleo da questão indígena no Brasil. Não é possível deixar de mencionar 
que a “questão da territorialidade assume a proporção da própria sobrevivên-
cia dos povos, um povo sem território, ou melhor, sem o seu território, está 
ameaçado de perder suas referências culturais e, perdida a referência, deixa 
de ser povo” (SOUZA FILHO, 2012, p. 120). Por isso mesmo que a proteção às 
terras indígenas é tida como direito fundamental necessário à proteção e pre-
servação da cultura e da própria identidade dos povos indígenas.

É certo que a definição de terra tradicionalmente ocupada depende de al-
gumas circunstâncias complementares, que devem ter como parâmetro os 
usos, costumes e tradições dos povos indígenas. Nesse sentido, as terras que 
os povos indígenas têm direito são aquelas ocupadas por eles em caráter 
permanente e que, além disso, são usadas para as atividades produtivas e 
imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais necessários ao 
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bem-estar deles; por fim, são também aquelas necessárias à reprodução fí-
sica e cultural, conforme disposto no art. 231, §1º, da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988). A legislação brasileira prevê, ainda, que essas terras são de 
propriedade da União, indisponíveis e inalienáveis, mas os índios possuem a 
posse permanente, além do usufruto exclusivo sobre elas. Portanto, as terras 
indígenas não são terras particulares ou privadas, não se encaixando no con-
ceito de propriedade do direito brasileiro. 

Tratando especificamente da demarcação de terras, nota-se que ela não é 
condição necessária para o reconhecimento da terra tradicionalmente ocu-
pada pelos povos indígenas, mas assume essencial importância na regulari-
zação das terras. Na prática, sem a demarcação, o direito à posse das terras 
fica vulnerável e desprotegido. Como mencionado anteriormente, o art. 67 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) previa que a de-
marcação das terras indígenas seria concluída no prazo de cinco anos após 
a promulgação da Constituição. Passados mais de 25 anos da promulgação 
do texto constitucional, aproximadamente 70% das terras indígenas encon-
tram-se demarcadas (FAGGIANO; LUCHIARI, 2013, p. 94). Dados do Institu-
to Socioambiental (2015) apontam que das 700 terras indígenas existentes, 
que correspondem ao total de 115.820863 hectares, 472 delas encontram-
-se homologadas. Ainda há muito que se fazer, e a União pode ser, inclusive, 
compelida por meio de medidas judiciais a fazer aquilo que está disposto no 
texto constitucional.

O descumprimento na realização da demarcação no prazo estipulado 
está, entre outros fatores,199 aliado a interesses políticos e econômicos 
contrários à causa indígena, impedindo, dessa forma, a promoção desse 
direito previsto no texto constitucional.  Planos de desenvolvimento nacio-
nal e também a iniciativa privada têm se sobreposto aos direitos dos povos 
indígenas. Não são raras as vezes em que as terras indígenas são invadidas 

199 A alta necessidade de recursos públicos para a realização dos estudos previstos no Decreto 
é apontada também como um dos fatores para o descumprimento do prazo estabelecido 
constitucionalmente (JOAQUIM, 2013, p. 61).
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por agricultores, mineradoras, madeireiras e posseiros, em contínuo des-
respeito ao preceito constitucional.

No entanto, a reprodução sociocultural e a autonomia dos povos indígenas 
dependem da garantia do território e por isso a importância da inscrição 
desse direito na Constituição, que resultou da ampla mobilização de lideran-
ças indígenas, além de antropólogos e indigenistas, quando da instalação da 
Assembleia Nacional Constituinte. Como assinala Villares (2013, p. 58), 

as lutas das minorias e grupos étnicos-culturais começam pelo 

reconhecimento territorial e passam pelos direitos à autodeter-

minação, autonomia e autogoverno, com a reconfiguração da di-

visão política dentro dos estados nacionais para sua necessária 

acomodação.

Mas se as lutas das minorias começam pelo reconhecimento territorial, 
tem-se que os povos indígenas permanecem nessa primeira luta, já que a 
questão da demarcação de terras é algo que permanece vivo dentro do de-
bate com essas populações. Passa-se, então, à análise do caso paradigmático 
Raposa Serra do Sol na questão da demarcação da terra indígena. 

3.1. Demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol: o paradigma 
da petição 3.388/RR no Supremo Tribunal Federal 

A discussão da ação 3.388/RR (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2009), 
referente à demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, situada no 
extremo Norte de Roraima, constitui verdadeiro paradigma em relação à 
questão da terra.

A problemática em relação à demarcação da Raposa Serra do Sol não é 
recente.200 O antigo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) promoveu, em 1919, 

200 O Instituto Socioambiental, entidade sem fins lucrativos que trabalha na defesa de bens e 
direitos sociais, coletivos e difusos relacionados ao meio ambiente, patrimônio cultural, aos 
direitos humanos e dos povos, elaborou um dossiê em relação à demarcação da terra indígena 
Raposa Serra do Sol, cujos dados são reproduzidos de maneira resumida a seguir (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL – ISA, 2015). 



463PERSPECTIVA CONVENCIONAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

estudos com o objetivo de realizar a demarcação da área. Contudo, a pre-
sença de não-índios nessa região, dificultou a realização desses estudos. Em 
momentos posteriores também houve a formação grupos de estudo para a 
identificação dos limites da terra indígena, que também não obtiveram su-
cesso. Nesse período, a Constituição de 1988 foi promulgada, garantindo 
aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Somente em 1993 foi emitido um parecer conclusivo, publicado no Diário 
Oficial da União no dia 21 de maio, que propôs ao Ministério da Justiça o re-
conhecimento de 1,67 milhão de hectares. Mas após a aprovação do Decreto 
n. 1.775, em 1996, que introduziu no ordenamento o princípio do contra-
ditório no processo de reconhecimento e demarcação de terras indígenas, 
inúmeras contestações administrativas de não-índios e também do governo 
de Roraima foram apresentadas contra a demarcação da Raposa Serra do 
Sol. Todas rejeitadas pelo Ministro da Justiça.  

Alguns anos se passaram até que, em 1998, o Ministério da Justiça decla-
rou por meio da Portaria n. 820, que a terra indígena Raposa Serra do Sol era 
de posse permanente indígena. As benfeitorias de boa-fé, entretanto, seriam 
indenizadas pela União. A reação dos segmentos contrários à demarcação foi 
imediata, passando a contestar judicialmente a demarcação da terra indíge-
na supramencionada. Em 2005 foi publicada a Portaria n. 534, que ratificou, 
com ressalvas, a declaração de posse permanente dos grupos indígenas In-
garikó, Makuxi, Taurepan, Wapixana e Patamona sobre a terra indígena. E 
em junho de 2007, o Supremo Tribunal Federal determinou a desocupação 
pelos não-índios da Reserva Raposa Serra do Sol. Ocorre que, em 2008, esse 
mesmo Tribunal reviu a questão e suspendeu a retirada dos não-índios da 
reserva indígena, o que, para alguns estudiosos, acabou por conferir certa 
legitimidade aos atos violentos praticados por fazendeiros.

A petição 3388 passou a ser discutida em agosto de 2008, oportunidade 
em que o então Ministro Relator Ayres Britto manteve a demarcação contí-
nua da terra indígena Raposa Serra do Sol. O julgamento foi interrompido 
por um pedido de vista do Ministro Menezes Direito, sendo a decisão final 
proferida em março de 2009. O STF então decidiu que era constitucional a 
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demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, conferindo efe-
tividade ao prescrito do texto constitucional. 

Reconhecendo a complexidade do tema, o STF ditou o direito consoante os 
preceitos constitucionais, assegurando proteção aos direitos dos povos indí-
genas. Reconheceu não só o pluralismo cultural como bem a ser protegido, 
mas também demonstrou a necessidade de proteção das minorias culturais. 
A decisão se utilizou de quatro marcos regulatórios para determinar o con-
teúdo positivo do ato de demarcação das terras indígenas: marco temporal 
da ocupação, marco da tradicionalidade da ocupação, marco da abrangência 
fundiária e da finalidade prática da ocupação, e, por fim, marco do conceito 
fundiariamente extensivo do “princípio da proporcionalidade”.201 

O marco temporal, de acordo com o relator, é o da promulgação da Cons-
tituição de 1988 (BRASIL, 1988) para o efetivo reconhecimento dos direitos 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ao que parece, o eminente Mi-
nistro destituiu de relevância a teoria do indigenato, afirmando que a data da 
verificação da ocupação fundiária remonta à data da promulgação da Cons-
tituição. Já o marco da tradicionalidade da ocupação se relaciona ao caráter 
duradouro da ocupação, no sentido anímico e psíquico quando se vive em 
determinadas terras. Em outras palavras, significa que os índios pertencem 
àquelas terras e elas a eles. Relativamente ao marco da concreta abrangên-
cia fundiária e da finalidade prática da ocupação tradicional, acentuou-se a 
própria finalidade da demarcação, qual seja, habitação em caráter perma-
nente dos índios de determinada etnia, utilização das terras para atividades 
produtivas e imprescindibilidade da preservação de recursos ambientais 
necessários ao bem-estar dos povos indígenas, consoante o disposto no art. 
231 do texto constitucional. Por fim, no que tange ao marco do conceito fun-
diariamente extensivo do chamado “princípio da proporcionalidade”, o STF 
entendeu que a aplicação da proporcionalidade confere ao tema da demarca-
ção das terras indígenas um conteúdo extensivo. Portanto, deve-se conferir 
aos índios tudo que for necessário para a garantia das condições de vida das 
gerações presentes e futuras e da sua reprodução sociocultural.

201 Cf. item 11 do acórdão lavrado quando do julgamento da Petição 3388/RR.
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Ainda, a decisão se pronunciou sobre os direitos originários, mencionando 
que a Constituição apenas reconheceu o direito sobre as terras, sendo tal ato 
meramente declaratório, que traduz um direito mais antigo do que qualquer 
outro. Estabeleceu ainda um modelo contínuo de demarcação de terras, até 
mesmo para evitar que a formação de “bolsões” ou “ilhas” implique na elimi-
nação de elementos característicos de cada etnia.  Também entendeu que a 
exclusividade de usufruto dos recursos ambientais presentes nas terras indí-
genas, como água, solo, minerais, não vai de encontro à eventual presença de 
não-índios no local, podendo inclusive haver a instalação de equipamentos 
públicos, abertura de estradas etc. Dentre outros aspectos mencionados na 
decisão, é válido citar que o STF reconheceu que as particularidades de cada 
etnia implicam no modelo de demarcação contínuo, que é monoétnico. Mas 
em casos como a Raposa Serra do Sol, no qual não é possível identificar os li-
mites das fronteiras interétnicas, não há como fixar a demarcação interétnica. 

Com efeito, a decisão do STF reconheceu e protegeu os direitos fundamen-
tais dos indígenas à terra, tendo ela efeito histórico em relação à questão da 
demarcação das terras indígenas no Brasil. 

3.2. Discussão sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 215: 
retrocesso nas conquistas de direitos

No dia 27 de outubro de 2015, a Comissão Especial da Câmara emitiu pa-
recer favorável à PEC 215 (BRASIL, 2000). De autoria do ex-deputado Almir 
Sá, a proposta tramita há 15 anos no Legislativo, entre arquivamentos e de-
sarquivamentos. Com a justificativa de que há necessidade de maior equi-
líbrio entre os poderes da União e a participação dos Estados-membros no 
processo de demarcação de terras indígenas, tal proposta pretende transfe-
rir da União para o Congresso Nacional a prerrogativa de demarcação de ter-
ras indígenas, a criação de unidades de conservação e a titulação de territó-
rios quilombolas, além de permitir que terras já demarcadas sejam revistas 
por esse órgão. Além disso, os processos de demarcação dessas áreas passa-
riam a ser regulamentados por lei, e não por decreto, como é o que ocorre 
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atualmente. Nesse sentido, a PEC faria alterações nos artigos 49, referente 
às competências do Congresso Nacional, e 231, que trata do reconhecimento 
do direito à terra que os índios tradicionalmente ocupam, cabendo à União 
demarcá-las.

Como mencionado anteriormente,202 no ano de 2000 foi apresentada a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215 pelo deputado Almir Sá, mas 
foi somente em maio de 2004 que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
elaborou um parecer requerendo o arquivamento da proposta, por enten-
der ser ela inconstitucional. Essa justificativa não bastou para que ela fosse 
definitivamente esquecida, pois em março de 2012, novos deputados fede-
rais que integravam a CCJ, desrespeitando o parecer anteriormente emiti-
do, aprovaram o seguimento da PEC. Assim, em dezembro de 2013, o então 
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Lyra Alves, instalou a Comissão 
Especial da PEC 215. Novas emendas ao texto foram apresentadas, deixando 
clara a intenção de acabar com novas demarcações de terras indígenas e re-
visar procedimentos administrativos já finalizados (BRIGHENTI; OLIVEIRA, 
2015, p. 02).

A mobilização de movimentos e entidades indigenistas teve sucesso nessa 
empreitada, tanto que, em razão da não aprovação do parecer no final do ano 
legislativo de 2014, a PEC foi arquivada. E como grandes interesses estavam 
– e ainda estão – envolvidos na questão, foi pedido novo desarquivamento 
da PEC 2015 e o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reinstalou 
a Comissão Especial, a mesma que emitiu recentemente o parecer favorá-
vel para o prosseguimento da votação da proposta (BRIGHENTI; OLIVEIRA, 
2015, p. 02). A proposta ainda depende da aprovação em Plenário nas duas 
Casas do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal). A 
votação deve ser realizada em dois turnos e ter a aprovação de, no mínimo, 
três quintos dos respectivos membros, conforme preconiza o art. 60, §2º, da 
Constituição Federal.

202 Todos os dados explicativos da PEC 215 estão descritos em uma cartilha elaborada pelo 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), disponível na internet: http://www.cimi.org.br/
pec2015/cartilha.pdf. Acesso em: 23 de maio de 2016. 
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Como é possível notar, novamente os povos indígenas são utilizados como 
instrumentos de um processo político que visa, apenas, a promover interes-
ses próprios. Conforme assevera Cunha (2012, p. 115), no período colonial,

os índios foram essencialmente tratados como mão de obra 

(escrava na maior parte) e fornecedores das “drogas do sertão”. 

Hoje, sem peso significativo como mão de obra, suas terras são 

o que se resta a cobiçar. Trata-se, agora, de substituí-los por 

gado, construir barragens, explorar minérios. O índio, em suma, 

é hoje totalmente supérfluo: um luxo.

Interesses econômicos, em especial da bancada ruralista, estão por trás 
desse movimento para a aprovação da PEC 215, uma vez que ela passaria a 
garantir indenização aos proprietários rurais não apenas pelas benfeitorias, 
mas sim pela propriedade nas terras consideradas área de reserva indígena. 
Além disso, fixaria o marco temporal da Constituição de 1988 para definição 
das terras permanentemente ocupadas por indígenas e quilombolas, des-
considerando, dessa forma, grupos que foram expulsos de suas terras e que 
não mais conseguiram ocupa-las em razão de conflitos (PELLEGRINI, 2015).

 Avalia-se que a sua aprovação facilitará o acesso de ruralista a 78 mil km² 
dessas terras, que estão localizadas principalmente no Centro-Oeste, Sul, Su-
deste e Nordeste. Tem-se ainda que essas terras abrigam atualmente 290 
mil índios em situação de pobreza (NOSSA; MARTINS, 2015). Estudos do ISA 
(Instituto Socioambiental) apontam que, caso seja aprovada, a proposta deve 
impactar diretamente na demarcação de 228 terras indígenas que ainda não 
foram homologadas. Nessas terras vive hoje uma população de 107.203 indí-
genas, que serão severamente prejudicados pela medida. Outros 144 proces-
sos questionados na justiça e também 35 territórios indígenas em processo 
de revisão serão afetados (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2015).

A Constituição de 1988, como anteriormente mencionado, trouxe grandes 
avanços nas conquistas de direitos dos povos indígenas, garantindo-lhes o 
direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. As terras 
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que ocupam são entendidas como o lugar em que preservam sua organi-
zação social, suas tradições, costumes e sua própria identidade cultural. A 
demarcação apenas reconhece o direito dos povos indígenas sobre a terra, 
impedindo que seja alvo de disputas e conflitos. Mas no fundo, o que se quer 
com a PEC 215, é retirar o direito fundamental dos povos indígenas que tan-
to tempo lhes custou para que ele fosse efetivamente positivado e garantido. 

Na prática, de acordo com o antropólogo Gersem Baniwa (apud VIEIRA, 
2015), “o que está sendo proposto é inviabilizar qualquer demarcação de 
terras indígenas, uma vez que o Congresso Nacional (Senado e Câmara dos 
Deputados) teria enormes dificuldades para operacionalizar política e admi-
nistrativamente os processos necessários para isso”. Conforme aponta Dal-
lari (2008, p. 250)

As invasões de áreas indígenas, ocorridas em muitas partes do 

Brasil, mostram que os invasores bem-sucedidos são, geralmen-

te, grandes empresas ou pessoas que trabalham para elas, como 

empreendimentos agropecuários, mineradoras, madeireiras e, 

ultimamente, grupos interessados na fauna e na flora brasilei-

ras, por seu extraordinário potencial econômico. Esse tipo de 

ocupação coincide com a política neoliberal dos governos, que 

privilegia, de modo absoluto e ostensivo, objetivos econômi-

cos e financeiros, sem levar em conta os interesses nacionais 

e sociais, o respeito devido à dignidade da pessoa humana e ao 

patrimônio cultural do povo brasileiro, inclusive dos grupos in-

dígenas, bem como a justiça social.

A aprovação da PEC, nesse sentido, além de afrontar de forma evidente a 
separação dos poderes, será um enorme retrocesso na proteção de direitos 
fundamentais de povos indígenas e comunidades quilombolas para favore-
cer grupos que têm interesses econômicos e financeiros na exploração de 
terras tradicionalmente indígenas. Somado a isso, observa-se clara ofensa 
a vários dispositivos da Convenção 169 da OIT, em especial o art. 6º, o qual 
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prevê a consulta prévia aos povos indígenas afetados, sempre que sejam 
adotadas medidas administrativas ou legislativas capazes de afetá-los dire-
tamente. Portanto, antes da realização de qualquer projeto ou medida, seja 
ela administrativa ou legislativa, que possa interferir de qualquer modo nas 
minorias culturais, o Estado deve realizar previamente uma consulta, bus-
cando conciliar o interesse das comunidades indígenas, consideradas cultu-
rais, com os demais interesses da sociedade.  

O direito à consulta prévia em questões que afetem as comunidades indí-
genas não deve ser ignorado. Citando o caso da Colômbia,203 que possui ca-
sos interessantes na Corte Constitucional relacionados ao direito à consulta 
prévia, Maldonado (2013, p. 289) afirma que tal direito assegura às minorias 
culturais o reconhecimento como membros na comunidade política. Nesse 
sentido, estará também garantido o direito de desenvolver e defender suas 
diferenças por meio da participação política. 

CONCLUSÃO

Embora a inclusão de direitos indígenas na Constituição de 1988 seja um 
avanço, conforme afirma Souza Filho (2012, p. 23), para seus principais des-
tinatários – os povos indígenas – a positivação constitucional de um núcleo 
de normas protetivas de seus direitos simboliza a continuidade da domina-
ção daquele que tentava incluir quem nunca fora incluído e que, talvez, nem 
quisesse sê-lo. A ideia de uma positivação constitucional de direitos e ga-
rantias indígenas é, em si mesma, paradoxal. Por um lado, representa uma 
conquista de direitos dessas minorias étnico-culturais, mas, por outro, o mo-
delo de Constituição simboliza a reiteração da dominação desses povos pelo 
colonizador, que impõe sua própria organização social e jurídica. 

203 A Constituição da Colômbia, datada de 1991, passou a reconhecer e proteger a diversidade 
cultural através do estabelecimento de direitos de autogoverno, participação política e direitos 
culturais. Inclusive, alguns casos envolvendo direitos das comunidades indígenas foram 
levados à Corte Constitucional, que não só manteve uma postura proativa, como também 
delineou os contornos do direito à consulta prévia. Nesse sentido, a posição das minorias 
culturais perante a sociedade acabou por ser fortalecida (MALDONADO, 2013, p. 245-247). 
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Os direitos humanos, entendidos com um dos principais instrumentos de 
proteção das minorias, parecem ser ainda insuficientes para proteger os po-
vos indígenas. Como se observa, eles ainda são objeto de domínio político e 
de regulamentação jurídica, o que se contrapõe aos esforços empreendidos 
na emancipação de direitos desses povos. Exemplo disso é a PEC 215, que 
representa não só uma clara ofensa a direitos constitucionalmente prote-
gidos, mas um retrocesso na questão indígena que apresentava, até então, 
um histórico de avanços. A bancada ruralista é forte e atuante no Congres-
so, enquanto não há um único parlamentar índio na Câmara ou no Senado. 
Como pode o direito dessas minorias estar protegido se nem sequer elas são 
representadas na arena política? Conforme aponta reportagem publicada no 
jornal O Estado de São Paulo (NOSSA; MARTINS, 2015), “em muitos casos, as 
invasões dos territórios indígenas são recentes, ocasionadas pela expansão 
do setor de grãos e da pecuária. Não há justificativa histórica ou jurídica de 
não índios para pedir a posse”.

A restrição de direitos indígenas aponta para um difícil diálogo entre os 
povos indígenas e a sociedade. A defesa e proteção dos direitos e garantias 
fundamentais dos índios compete ao Supremo Tribunal Federal e a todos os 
órgãos estatais. Mas a proteção dos direitos indígenas somente é possível 
se o Estado lhes permite participar da construção de políticas públicas que 
afeta o direito deles: saúde, educação, demarcação de terras, entre outros. 

Hoje os índios buscam uma integração por meio do reconhecimento de 
sua participação no processo político, em que possam fazer valer seus direi-
tos específicos. Conforme assevera Cunha (2012, p. 15), os termos integra-
ção e assimilação são bem diferentes, e “[q]uerer a integração não é, pois, 
querer assimilar-se: é querer ser ouvido, ter canais reconhecidos de partici-
pação no processo político do país, fazendo valer seus direitos específicos”. 
E ainda que o Estado tenha por objetivo elaborar normas de caráter geral, 
que sejam aplicadas a todos sem distinção, deve ele desenvolver mecanis-
mos que sejam capazes de lidar com a complexidade e individualidade dos 
povos indígenas, o que por si só já caracteriza a complexa relação entre estes, 
a sociedade e o Estado (VILLARES, 2013, p. 53).
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Para a construção de um direito justo e igualitário, é preciso aprender a 
construir o direito junto com as minorias culturais, aqui falando precisa-
mente dos povos indígenas, por meio do diálogo. Esse é considerado um dos 
maiores desafios políticos e jurídicos para o reconhecimento dos direitos 
indígenas, não como forma inferior de Direito, mas sim como forma legíti-
ma de participação e inclusão na democracia. É preciso desafiar a política e 
normatizar efetivamente os mecanismos de consulta prévia às comunidades 
indígenas, assim como estabelecido na Convenção 169. Nesse sentido, os ór-
gãos estatais devem ser capazes de constituir um modelo jurídico aberto ao 
diálogo e à construção coletiva, não apenas movido por interesses políticos e 
econômicos de alguns parlamentares. E é esse movimento que ditará a rela-
ção entre os povos indígenas e o restante da sociedade. 
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CAPÍTULO 8 - NOTAS SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN IUS-
FILOSÓFICA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA C.S.J.N.

NOTAS SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO JUSFILOSÓFICA DOS DI-
REITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  NA JURISPRUDÊN-
CIA DA C.S.J.N. 

Marcelo Fernández Peralta

INTRODUCCIÓN

Las personas con discapacidad constituyen un numeroso grupo cuyos de-
rechos han sido históricamente menospreciados. Hasta no hace mucho tiem-
po atrás, los miembros de este colectivo eran realmente considerados poco 
útiles para la sociedad. Incluso por sus propias familias quienes en no pocos 
casos, los ocultaban o confinaban a vidas de encierro, con escasas posibilida-
des de desarrollo personal.

Vale mencionar como ejemplo el carácter descartable que personas de 
condición física o psíquica disminuida tenían en distintas civilizaciones, 
como en la antigua Esparta en que eran arrojados desde el Monte Taigeto.

Afortunadamente, la historia ha cambiado bastante en nuestros días. Las 
personas con discapacidad han visto reconocidos sus derechos,  a partir de 
la asunción por parte del Estado de su imprescindible rol en la morigera-
ción de los efectos adversos y las notorias desigualdades que las  distintas 
discapacidades traen aparejados. Sin embargo, no podemos decir que estos 
derechos tengan una plena realización en la práctica,  por lo que la lucha por 
su real concreción sigue siendo una necesidad.
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En este trabajo nos proponemos analizar la fundamentación iusfilosófica 
de los derechos de las personas con discapacidad desde la óptica de algunos 
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por sus claros linea-
mientos son considerados fundamentales.

Se planteará que el hilo conductor de los fallos es la dignidad humana, es 
decir el excelso valor que la vida de la persona tiene por el sólo hecho de 
serlo,  y que por lo tanto el rol del Estado resulta fundamental para la plena 
realización de los derechos de este colectivo. Se trata claramente, de un caso 
de justicia distributiva conforme la clásica conceptualización aristotélica, 
donde el reparto se efectúa teniendo las necesidades del individuo y su par-
ticular posición en la sociedad.

Para finalizar se pondrá el acento en algunas de las falencias que el siste-
ma tuitivo de derechos presenta en la actualidad, principalmente en aspec-
tos concretos de la vida diaria de las personas con discapacidad y se sugeri-
rán algunas líneas de acción.

1. LA FUNDAMENTACIÓN IUSFILOSÓFICA DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA C.S.
J.N

1.1. El concepto de igualdad en la jurisprudencia de la C.S.J.N.

Si bien en general, los derechos de todas las minorías tienen su funda-
mento iusfilosófico en el principio de igualdad, es en los de las personas con 
discapacidad donde más nítidamente se puede apreciar esta característica. 

En efecto, la ley les debe reconocer los derechos que le permitan en la ma-
yor medida posible morigerar los efectos que las desigualdades con las que 
nacieron o que un accidente o enfermedad les han ocasionado. 

El reconocimiento de estos derechos constituye a la vez que una imperiosa 
e impostergable necesidad, un acto de estricta justicia y un avance hacia el 
deseo mundialmente compartido de una sociedad más equitativa que brinde 
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posibilidades a todos sus miembros para el desarrollo de sus potencialida-
des.

Tomás Darío Casares, un iusfilósofo argentino de raigambre tomista juez 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los años 1944 y 1955, 
fue uno de los que más claramente se ocupó de fundamentar el principio de 
igualdad y de explicar su real alcance204. 

“Siguiendo la doctrina tradicional de la Corte en la materia, 

advierte que lo que se persigue con la Constitución es que los 

iguales sean tratados con igualdad en iguales circunstancias” 

(LEIVA-ABASOLO, 2002, p. 85)

Es que el principio de igualdad exige para su plena realización, justamente 
una atención muy esmerada a las diferencias, dado que una aplicación ina-
decuada del mismo, efectuada mediante el otorgamiento indiscriminado de 
iguales beneficios para todos sin atender a las desigualdades específicas de 
cada caso, terminaría siendo una clara e inadmisible injusticia, un igualita-
rismo que degeneraría sin dudas en totalitarismos antidemocráticos.

“En vez de asegurar una auténtica Justicia, la aplicación de un 

criterio de igualdad material significaría una lesión.” (LEIVA-

-ABASOLO, 2002, p.84)

No constituye un privilegio reconocer derechos especiales a quienes por 
diferentes circunstancias ven disminuidas sus capacidades. Por el contrario, 
constituye un acto de realización de la  justicia –entendida ésta en la acep-
ción clásica cuyas raíces encontramos en el derecho romano de virtud me-
diante la cual por constante y perpetua voluntad es dado a cada uno lo suyo, 

204 Para una mejor comprensión de la doctrina de TOMÁS CASARES se sugiere: La Justicia y el 
Derecho, Buenos Aires, Cursos de Cultura Católica, 1945. 
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es decir su derecho- y es una de las razones que justifican la existencia del 
Estado. (CASARES, 1919, p.13)

Además, si tenemos en cuenta que la finalidad de todo orden jurídico debe 
ser el bien común, no existe medio más eficaz para lograrlo que una justa y 
equitativa distribución de los bienes en la sociedad. Es exactamente a lo que 
se refiere la Constitución de la Nación Argentina con la exigencia de “afian-
zar la justicia” contenida en su preámbulo.

Un Estado que no se preocupara por equiparar las dificultades que las  di-
ferencias naturales ocasionan a sus habitantes, que no se ocupara de asistir 
con herramientas eficaces a los más desprotegidos, sería un Estado ausente 
e insensible, en definitiva un Estado inútil.

1.2.  LOS FALLOS

A continuación se expondrá una serie de decisiones del máximo tribunal 
de la República Argentina, en los cuales se han decidido cuestiones de vital 
importancia en materia de discapacidad.

Los mismos son considerados los mayores precedentes en la materia. No 
obstante, cabe aclarar que no son los únicos, y que su elección tiene que ver 
con las exigencias de extensión de este trabajo.

1.2.1. Acerca de la ineludible responsabilidad estatal en la rehabilitación 
de  las personas con discapacidad y su financiamiento: El Fallo Monte-
serín (FALLOS, pp. 324-356)

En este caso, el padre de un menor  con parálisis cerebral de la provincia 
de Santa Fe,  interpuso acción de amparo tendiente a que se le prestara los 
servicios básicos de rehabilitación a su hijo a través de los organismos per-
tinentes.
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Fundaba la acción en las disposiciones de la ley 24901205 (específicamente 
los arts. 3º y 4º) que regula todo lo concerniente a prestaciones de rehabi-
litación para personas con discapacidad y en la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Derechos del Niño; éste último de jerarquía constitu-
cional en la República Argentina por su incorporación en el artículo 75 inciso 
22 de la Constitución.

La alegada ley 24901 instituye el Sistema de Prestaciones Básicas en Ha-
bilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapaci-
dad. Dicho sistema hace responsable  primario de la salud de las personas 
discapacitadas que no cuenten con cobertura de obra social al Estado y a sus 
organismos dependientes. Para ello, le impone la obligación de ejecutar un 
programa de atención sanitaria y ponerlo en práctica en todas las jurisdic-
ciones locales.

En dicho fallo, y en lo atinente al interés del presente trabajo, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la preservación de 
la salud es “una obligación impostergable de la autoridad pública, que 
debe garantizarse con acciones positivas.”

Estableció además que “los beneficios establecidos para las personas 
incapacitadas no incluidas en el régimen de obras sociales cuentan con 
el financiamiento de las partidas asignadas en el presupuesto general 
de la Nación (art. 7º, inc. c ley 24.901) y del fondo instituido para pro-
gramas de similar naturaleza en la ley 24.452. Por ello, el Estado debe 
asumir su responsabilidad en la asistencia y atención de niños disca-
pacitados de la que no puede sustraerse en razón de demoras contin-
gentes.”

Advertimos dos consecuencias de suma importancia en las disposiciones 
de este fallo.

205 Para un análisis exhaustivo del instrumento legal se sugiere la lectura de: ROSALES, Pablo 
Oscar, La Discapacidad en el Sistema de Salud Argentino: Obras sociales, prepagas y 
Estado Nacional, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004.
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La primera es la determinación de la ineludible responsabilidad del Es-
tado en la preservación, atención y mejora de la salud y calidad de vida de 
las personas con discapacidad. Dicha responsabilidad recae sobre los orga-
nismos pertinentes del Estado, quienes no pueden declinar su obligación ni 
dilatar por razón alguna su cumplimiento.

La segunda es que señala que la ley expresamente prevé el financiamiento 
de los programas de atención de la rehabilitación de las personas con disca-
pacidad; de manera que sus disposiciones no caigan en declamaciones esté-
riles. Esto resulta muy importante, porque de nada sirve que se reconozcan 
derechos si no se prevé un mecanismo eficaz de sostenimiento económico 
para concretar las prestaciones.

1.1.2. Acerca del carácter universal de la cobertura asistencial en materia 
de discapacidad: El fallo Lifschitz (FALLOS 327:2413)

En el caso Lifschitz, la  madre de un menor con discapacidad promovió 
amparo contra el Estado Nacional a fin de hacer efectiva la asistencia edu-
cativa y transporte especial que requieren su patología. La causa llegó a la 
Corte en virtud de que la Cámara de Apelaciones desestimó el reclamo por 
considerar que no se había acreditado la imposibilidad de utilizar el trans-
porte público, la precariedad laboral de los progenitores ni el estado de de-
samparo asistencial. 

La Corte Suprema, revierte este criterio restringido de la Cámara y  hace 
lugar al amparo expresando que “...ante la claridad de las leyes  que ponen 
a cargo del Estado el sistema de prestaciones básicas para los discapa-
citados en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan o 
las obras sociales no puedan afrontarlos y atento a la jerarquía de los 
intereses en juego, cabe concluir que no existen en el caso elementos de 
juicio para invalidar los beneficios -costo de educación escolar y trans-
porte especial- otorgados a un menor por el juez de primera instancia, 
sin perjuicio de que el Estado Nacional demandado pueda demostrar 
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la aptitud económica de los padres y repetir las contra ellos o contra la 
obra social, si así correspondiere, las erogaciones realizadas...”

El fallo define claramente el alcance universal de la cobertura asistencial 
que el Estado debe prestar a favor de las personas con discapacidad estab-
leciendo que, en la urgencia, no cabe eludir dicha responsabilidad con ar-
gumentos como la supuestamente acomodada situación económica de los 
padres.

“Teniendo en cuenta el interés superior que se trata de proteger 

y la urgencia en encontrar una solución acorde con la situación 

planteada, no parece razonable ser tan rigurosos con la exigen-

cia indefectible de una prueba negativa que es de muy difícil 

producción”

Lo que hace la Corte en este fallo, es ni más ni menos que redefinir los con-
ceptos de universalidad e integralidad, incluyendo en la cobertura absolu-
tamente a todas las personas con discapacidad sin discriminación de poder 
adquisitivo, priorizando el derecho a la salud de las personas  por sobre cual-
quier otra consideración. Deja a salvo, claro está, la posibilidad de repetir lo 
gastado contra los padres o contra la obra social en caso de corresponder. 
Ello con la sana finalidad de evitar abusos. 

1.1.3. Acerca de la vía procesal más idónea y la legitimación para formular 
el reclamo  de las prestaciones por discapacidad: Fallo “Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Salta” (FALLOS 326:4931)

Se trata  de una acción que la Asociación de Esclerosis Múltiple de la Pro-
vincia de Salta había interpuesto a fin de que se declarara la nulidad de una 
resolución del Ministerio de Salud de la Nación. La misma  excluía del trata-
miento cubierto por el Plan Médico Obligatorio a las personas con esclero-
sis múltiple que no hubieran tenido dos brotes o exacerbaciones en los dos 
últimos años. 
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En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció dos pau-
tas de radical importancia para el tema que nos ocupa. 

La primera de ellas es que el amparo resulta el procedimiento judicial más 
simple y breve para tutelar real y verdaderamente los derechos consagrados 
por la Ley Fundamental, ya que tiene por objeto una efectiva y rápida protec-
ción de los derechos; protección que no sería eficaz usando otra vía procesal.

Un pionero en la recepción judicial de la acción de amparo fue el supra 
mencionado juez Tomás Darío Casares, quien tal como lo explica Estela Sa-
cristán (2015, p.1) “produjo en el fallo San Miguel (FALLOS 216:606), 
una disidencia históricamente trascendente al afirmar que “el recurso 
de hábeas corpus tiene en la Constitución Nacional de 1949 una mayor 
amplitud que en la anterior, correspondiente a un nuevo espíritu, con-
gruente con la predominancia del sentido social sobre el político en la 
nueva Ley Suprema. La restricción considerada arbitraria respecto a 
un derecho incuestionablemente comprendido entre los que la Consti-
tución Nacional reconoce a los habitantes del país, para cuyo remedio 
no existe procedimiento especial en la legislación vigente, autoriza el 
recurso de hábeas corpus”. 

Si bien este criterio no fue inmediatamente receptado por el resto de los 
integrantes del Máximo Tribunal, sentó las bases para la creación jurispru-
dencial del amparo, que se daría recién en los clásicos fallos Siri (FALLOS 
239:459) y Kot (FALLOS 241:291) cuya doctrina fue aplicada hasta la con-
sagración constitucional del amparo con la reforma constitucional del año 
1994.

La segunda cuestión de importancia que deja este fallo es que en materia 
de discapacidad, así como en la defensa de derechos de incidencia colectiva 
en general, se les reconoce legitimación procesal a las asociaciones interme-
dias. Ello en virtud de lo prescripto por el art. 43 de la Constitución Nacional, 
toda vez que su legitimación surge de su carácter de titular de un derecho de 
incidencia colectiva como es la protección de la salud como parte del objeto 
de la asociación. 
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La posibilidad de que las diferentes asociaciones y entidades que nuclean 
a las personas con algún tipo de discapacidad puedan comparecer a juicio 
a reclamar en nombre del colectivo de personas, asociadas o no, y que lo 
decidido en el proceso extienda su alcance a todas las personas en su misma 
condición,  es de altísima importancia en la materia toda vez que en muchas 
ocasiones los afectados no ejercen sus derechos de peticionar judicialmente 
por ignorancia, temor o por carecer de medios para hacerlo. 

El otorgamiento de legitimación activa a este tipo de entidades interme-
dias es un factor vital en la concreción de los derechos de las personas con 
discapacidad, quienes de otra forma, verían frustradas sus expectativas de 
una mejor calidad de vida.

 

1.1.4. Acerca de la obligación del Estado de proveer medicamentos en ca-
sos de discapacidad: Fallo “Orlando, Susana” (FALLOS 328:1708)

En este caso la actora, una persona no vidente y con dificultades motoras 
severas como consecuencia de padecer esclerosis múltiple, accionó contra el 
Estado nacional y  la Provincia de Buenos Aires a fin de que se le proveyera 
la medicación necesaria para paliar los efectos de su enfermedad. Ello en vir-
tud de ser de alto costo y de  carecer de medios económicos para adquirirla.

La Corte al decidir establece la obligación indeclinable e indelegable del 
Estado de garantizar el derecho a la salud de los habitantes mediante ac-
ciones positivas, dada su estrecha vinculación con el derecho a la vida y  sin 
perjuicio de las eventuales responsabilidades de las jurisdicciones locales 
o las obras sociales –todas las cuales, destaca, forman parte de un mismo 
sistema sanitario-.

Deja sentada la necesidad de establecer mecanismos de cooperación efi-
caz entre las provincias y el estado nacional para la provisión oportuna de 
medicamentos, a fin de que no se vean malogrados los derechos de las per-
sonas cuya condición no admite dilaciones y para que las normas vigentes en 
la materia no se conviertan en “enfáticas enumeraciones programáticas 
vacías de operatividad”.



484 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

El derecho a la vida es un derecho “implícito”, ya que el ejercicio de los de-
rechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él y el dere-
cho a la salud está íntimamente relacionado con el primero y con el principio 
de autonomía personal, ya que un individuo gravemente enfermo no está en 
condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. 

Funda la exigencia en las disposiciones de los tratados internacionales de 
derechos humanos de jerarquía constitucional en el país por su incorpora-
ción al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional: Pacto internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana so-
bre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Todos ellos aseguran los derechos de la salud no sólo a nivel individual sino 
colectivamente.

1.1.5. Acerca del rol preponderante de la actividad jurisdiccional para la 
protección mediante internación de personas insanas mentalmente: 
Fallo R., M.J. s/Insanía. (FALLOS 331:211)

En este caso, se suscitó un conflicto de competencia entre un juez nacional 
de instrucción penal y un juez con competencia en lo civil para entender en 
la situación de un menor de edad que había cometido un homicidio.  

El juez penal había establecido que no era punible por el delito, pero había 
ordenado su internación. Por su parte, el juez civil pretendía entender en la 
interdicción del menor y regir en lo atinente a su institucionalización.

Tras un largo proceso judicial, la Corte dispuso los lineamientos generales 
que deben seguirse a fin de resguardar los derechos de los menores insanos 
en situación de internación permanente.

Dijo que la función jurisdiccional resulta preponderante en la protección 
de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad mental. 

Estableció que la dignidad del enfermo mental institucionalizado era el 
alto estándar a seguir en este tipo de situaciones de internación coactiva; 
teniendo el Estado, a través de los órganos judiciales la indelegable función 
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de velar por el máximo grado de bienestar de dichas personas. Para lograr 
tal fin se debía controlar muy especialmente tanto la necesidad de la medida 
privativa de libertad, como la oportunidad, duración, condiciones y compa-
tibilidad con los parámetros constitucionales del debido proceso. Se debía 
tener en cuenta además, que se trata de una medida excepcional, sustentada 
exclusivamente en el padecimiento de una afección mental que pusiera en 
peligro tanto la persona del paciente como la de terceros.

También resulta remarcable en este fallo, lo relativo a la intervención di-
recta del juez, quien en este tipo de casos, no  puede delegar las actuaciones, 
debiendo intervenir en forma personal. 

“En los procesos relativos a pacientes institucionalizados, es-

pecialmente en los supuestos en los cuales existe una medida 

de internación de larga data, resulta imperioso extremar la sal-

vaguarda del principio de inmediatez en procura de una eficaz 

protección del causante, por lo que cabe atribuir competencia 

al tribunal del lugar donde se encuentra la entidad asistencial”.

1.2. CUESTIÓN DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA

Los fallos reseñados en los párrafos precedentes constituyen diferentes 
manifestaciones  de reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad. Y dicho reconocimiento es realizado a través de la exigencia 
para el Estado de ciertas acciones positivas en beneficio de este sector de la 
sociedad.

El objetivo central de este trabajo es interrogarse acerca del fundamento 
iusfilosófico de este reconocimiento. Y la tesis es que se funda en elementa-
les razones de justicia.

Aristóteles enseña que existen tres clases de justicia: conmutativa, legal y 
distributiva.  

La conmutativa es la que existe entre particulares, bajo una relación de 
igualdad aritmética en la cual se coteja cosa con cosa. Por ejemplo, en una 
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compraventa, el vendedor debe al comprador aquella cosa por la cual éste 
último pagó. Y para decir que el intercambio ha sido justo, se debe cotejar la 
cosa entregada con el monto pagado por ella. De manera que si el precio no 
guarda relación con el valor real de la cosa, diremos sin temor a equivocar-
nos que existe injusticia.

La legal es la que regula las relaciones entre los miembros de la comuni-
dad  y el todo social. Para explicarla, el iusfilósofo catedrático de Navarra 
Javier Hervada se pregunta: ¿cuál es el derecho de la colectividad ante sus 
componentes? (HERVADA, 2008, p.85).  La respuesta es bastante simple: 
consiste ni más ni menos que en aquel bien que corresponde al todo social 
por parte de sus integrantes a fin de alcanzar el bien común.

“El bien común constituye el derecho de la colectividad ante sus com-
ponentes y, correlativamente, la deuda de éstos ante ella. Lo debido por 
el individuo a la colectividad es su contribución al bien común.” Los im-
puestos constituyen quizás el mejor ejemplo de este tipo de justicia.

Y finalmente, la justicia distributiva es la que regula lo debido por la colec-
tividad al individuo. En ella “...la igualdad reside en la proporción entre 
las cosas y las personas...”206

Es una justicia proporcional, porque reparte “a cada cual según su con-
dición, sus capacidades, su aportación a la sociedad y sus necesidades.” 
(HERVADA, 2008, p.81)”

El último de estos criterios, o sea el que tiene en cuenta las necesidades,  
es el que nos interesa. Es aquí donde encontramos el argumento iusfilosófico 
de la legislación para las personas con discapacidades.

Es de estricta justicia, compensar las desventajas que padecen las per-
sonas que integran este colectivo con facilidades otorgadas por la ley. Es la 
realización de un criterio de igualdad, de restablecimiento de justicia distri-
butiva. Porque si tales derechos no se reconocieran, y las personas con disca-

206 Para un desarrollo completo del concepto de justicia vid. SANTO TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, II-II, q. 61, aa. 2 y 4
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pacidad no tuvieran derechos especiales reconocidos sólo a ellas, resultaría 
en situaciones de profunda injusticia.

Y en el objeto de la justicia, se encuentra el derecho, lo “suyo”, que los fallos 
reseñados en estudio han reconocido a través de sus decisiones.

La igualdad de la justicia, enseña HERVADA (2014, p.20) tiene un primer 
aspecto “que se representa por los ojos vendados: la justicia no discri-
mina, no hace acepción de personas”. Es por ello que da a cada uno su de-
recho, sin importarle nada más. Y es por ello también que una norma que no 
cumpla con esta forma esencial de reparto, será injusta, aun cuando la haya 
establecido el legislador positivo.

El otro aspecto, continúa explicando el catedrático de Navarra,  es que “la 
justicia no da a todos las mismas cosas, sino a cada uno lo suyo” (2014, 
p.21). Para explicar este último concepto, debemos entender la naturaleza 
análoga del término derecho.

Decimos que un término es análogo, cuando se aplica a diferentes realida-
des, en parte diferentes en parte iguales.

Aquello en lo que son iguales, es el analogado principal. Y aquello en lo que 
sean diferentes, constituye los distintos tipos de analogados secundarios.

Lo “suyo”, es decir lo objetivamente debido a otro según las circunstancias 
y naturaleza de las cosas, es el analogado principal del término derecho por-
que es lo que tienen en común todas las realidades que se designan con el 
término derecho.

La ley, que es uno de los analogados secundarios, da a todos “su derecho”, 
da a todos “lo suyo”.

El derecho subjetivo, que es otro analogado secundario, constituye preci-
samente la posibilidad cierta que el individuo tiene de reclamar algo como 
“suyo”.

El Derecho Civil, o el Derecho Penal, o el Derecho Administrativo, se desig-
nan así porque cada uno da a los individuos “lo suyo” en cada materia.
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El criterio del reparto de “lo suyo” en todos los casos, debe ser el de igual-
dad en igualdad de circunstancias como mencionamos ut supra que señalaba 
Casares. 

Y es por ello que el fundamento de la legislación a favor de los discapacita-
dos encuentra su fundamento iusfilosófico en el principio de igualdad. 

Solamente reconociendo  beneficios a favor de este colectivo de personas, 
podrá cumplir la ley con el mandato constitucional de  “afianzar la justicia.”

1.3. EL ROL DEL ESTADO EN LA MORIGERACIÓN DE LOS EFECTOS DE 
LAS DESIGUALDADES

Sólo el Estado en el ejercicio de su derecho-deber de administrador del 
bien común puede hacer realidad el principio de  igualdad para las personas 
con discapacidad.

Y cuando decimos Estado, nos referimos a todos los poderes que lo in-
tegran.

Al Poder Legislativo le cabe la primordial tarea de plasmar en leyes, todos 
los derechos que se le reconocen a las personas con discapacidad. Desde la  
delimitación de lo que se debe entenderse por “discapacidad” hasta el esta-
blecimiento de normas de carácter obligatorio de alcance general en  benefi-
cio de las personas incluidas en tal situación.

Por su parte el Poder Ejecutivo  tiene la obligación por mandato consti-
tucional de ejecutar todas las acciones que la ley dispone para minimizar 
los efectos de las desigualdades reales que sufren las personas con disca-
pacidad. Es el actor inmediato de las acciones a favor del colectivo. Dadas 
sus características, es el destinatario final de las obligaciones impuestas por 
todo el sistema.

Y en esta materia, a través de los casos traídos a estudio, hemos podido 
apreciar como el Poder Judicial es el protagonista garante principal del man-
tenimiento del status quo, mediante la corrección rápida de las situaciones 
de injusticia.
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Advertimos que los tribunales cumplen un doble rol: el primero, corri-
giendo las situaciones concretas de injusticia o de incumplimiento de las 
disposiciones legales mediante decisiones concretas de alcance individual. 
El segundo, estableciendo precedentes que sirven posteriormente para la 
sanción de nuevas normas que van ampliando los derechos, cubriendo las 
nuevas necesidades que se van presentando en el acontecer social.

Sólo un Estado presente, que ponga en acto a cada momento los derechos 
y garantías constitucionalmente reconocidos, puede hacer realidad los anhe-
los de justicia de este colectivo tan largamente   postergado. 

1.4. LO QUE QUEDA POR HACER

Si bien como hemos podido apreciar en las líneas precedentes, se ha avan-
zado mucho en la protección de los derechos de las personas con discapaci-
dad, queda mucho por hacer.

Dos áreas son quizás, las más críticas.

La primera es la inclusión de las personas con discapacidad tanto en el 
ámbito educativo como en el laboral.

La verdadera integración no consiste sólo en permitir el acceso a personas 
con discapacidad en los diferentes espacios. No consiste en dejarlos estar, 
por ejemplo, ocupando un asiento en un aula de una escuela común. Consiste 
en hacerlos participes de su propia educación, atendiendo a sus diferencias y 
potenciando sus capacidades. Ello se logra mediante la creación de ambien-
tes adecuados que favorezcan su inclusión como “uno más.”

Una buena educación, que le facilite a la persona con discapacidad encon-
trar y desarrollar las habilidades que le permitan revalorizarse y sentirse 
útil, traerá aparejado que en el futuro pueda insertarse en el mercado laboral 
desempeñando actividades acordes a sus habilidades y condición.

La segunda de las áreas que precisa mayor desarrollo es la de la accesibi-
lidad.
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Las ciudades siguen teniendo miles de barreras y obstáculos insalvables 
para las personas con discapacidad. Y consecuentemente, terminan impi-
diendo un ejercicio efectivo de los derechos. 

De manera que se impone una rápida acción de todos los poderes del Es-
tado en forma mancomunada para crear las condiciones edilicias y arquitec-
tónicas que faciliten el desempeño a las personas con discapacidad.

CONCLUSIÓN

Los progresos en la materia  que nos ocupa son innegables. Ejemplo de 
ello es la consagración constitucional de los tratados que contienen los de-
rechos de las personas con discapacidad y el establecimiento de la acción de 
amparo como el medio naturalmente más eficaz para la protección de los 
mismos.

Sin embargo, es tanto más lo que se ha avanzado como lo que queda por 
avanzar.

Como se ha mencionado, el desafío es hoy la inclusión educativa de los dis-
capacitados menores y la inserción laboral real de los discapacitados adul-
tos. Siempre teniendo como fundamento la dignidad y la especial jerarquía 
de la condición humana de las personas con discapacidad, quienes tienen 
derecho a ser respetadas.

El acceso a una educación de calidad debe ser irrestricto para estas perso-
nas. Para que las normas constitucionales y las leyes dictadas en consecuen-
cia no caigan en meros enunciados de buena voluntad, se debe destinar los 
fondos financieros suficientes para crear las condiciones que permitan una 
verdadera inclusión en todos los establecimientos escolares sin distinción. 
Docentes auxiliares integradoras y equipos interdisciplinarios de inclusión 
deberían ser tan habituales en los establecimientos educativos como cual-
quier docente, personal administrativo o de maestranza.

En cuanto a la accesibilidad, también queda mucho por hacer. Se impone 
una profunda modificación de los esquemas urbanísticos, para posibilitar a 
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las personas con distintas discapacidades alcanzar el máximo de movilidad 
que les permita desempeñar sus actividades de la mejor forma.

La eliminación de barreras, la colocación obligatoria de rampas de acceso 
en todos los edificios tanto públicos como privados, la colocación de botones 
con sistema braille en ascensores, la existencia de cajeros automáticos  con 
sistema para hipoacúsicos son sólo algunas de las posibles soluciones.

A muchos se les llenan los ojos de lágrimas cuando a través de los medios 
de comunicación observan un niño con parálisis cerebral con una luminosa 
sonrisa en su boca.  O cuando se proyectan las imágenes de los juegos pa-
raolímpicos, donde personas con diferentes discapacidades demuestran el 
valor y el coraje que les permite afrontar desafíos físicos de envergadura.  
Pero esas mismas personas, son las que en los casos concretos de la vida 
diaria, muchas veces incurren en actitudes discriminatorias.

Porque sólo una sociedad solidaria, respetuosa de las diferencias y cons-
ciente de sus obligaciones podrá desenvolverse y alcanzar un verdadero cre-
cimiento.

Sólo una sociedad que pueda mirar a todos sus miembros a la cara, será 
capaz de crear las condiciones necesarias para que todos puedan vivir con la 
esperanza de progresar y desarrollarse.

Sólo una sociedad que no se olvide que el hombre con su especial dignidad 
es el centro, razón y fin de su existencia como tal, podrá alcanzar su plenitud.

Y mientras haya una persona en situación de injusticia, deberá continuar 
luchando por enmendarla.

La senda es, sin dudas,  la marcada por los señeros fallos que nuestra 
Corte Suprema de Justica ha dictado  y que hemos comentado en el presen-
te artículo.

Será cuestión de transitar dicha senda con optimismo y la convicción de 
estar haciendo lo correcto para la superación de las inequidades. Con la su-
prema finalidad de hacer una sociedad mejor para todos.
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CAPÍTULO 9 - OBESIDADE COMO DEFICIÊNCIA PARA FINS 
DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA COMPRA DE PRODUTOS: 
UMA REALIDADE FACE AO PRINCÍPIO DA ESSENCIALI-
DADE? - REFLEXÕES À LUZ DA FINALIDADE EXTRAFIS-
CAL DO DIREITO TRIBUTÁRIO

LA OBESIDAD COMO UNA DISCAPACIDAD PARA FINES DE 
EXENCIÓN DE IMPUESTOS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS: 
UNA REALIDAD CON EL PRINCIPIO DE ESENCIALIDAD? - RE-
FLEXIONES A LA LUZ DE LA FINALIDAD EXTRAFISCAL DEL 
DERECHO TRIBUTARIO

Paulo Caliendo 

Michelle Dias Bublitz 

INTRODUÇÃO

Inicialmente, a título de curiosidade, faz-se importante destacar alguns 
dados extraídos de estatísticas populacionais. Aproximadamente 15% da 
população mundial convive com alguma forma de deficiência. No Brasil, o 
censo IBGE 2010 revela que 23,9% da população declaram-se pessoa com al-
guma deficiência. Enquanto que, no censo do ano de 2000, apenas 14,5% da 
população declarava-se com pelo menos uma das deficiências investigadas. 

Já em relação às pessoas obesas, insta salientar que a quantidade de pes-
soas com excesso de peso aumenta em todo o mundo e esse número chega 
a ser duas ou três vezes maior entre pessoas com deficiência - o que se sabe 
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é que algumas deficiências ou algumas doenças acarretam mais chances de 
desenvolver a obesidade, como Síndrome de Down e Turner, acidentes na co-
luna vertebral e doenças neuromusculares. Numericamente, mais da metade 
da população brasileira estava acima do peso em 2013 (estatística mais re-
cente publicada pelo IBGE), ou seja, 56,9% dos brasileiros, o que representa 
cerca de 82 milhões de pessoas com IMC igual ou maior do que 25, nível no 
qual se enquadram as pessoas com sobrepeso. Os indicadores apontam para 
o crescimento de obesos, não só entre adultos, como também no grupo de 
crianças e adolescentes, inclusive. Atualmente, muitos fatores têm contribuí-
do para isso, como maior sedentarismo, aumento no consumo de alimentos 
ricos em açúcares, gorduras e sal, lanches fast food, entre outros.

Portanto, esse segmento quantificado é diretamente afetado pelos efeitos 
dos fatos expostos no presente trabalho acadêmico, uma vez que se está a 
tratar de um grupo social caracterizado como vulnerável em razão de ques-
tões históricas, culturais, econômicas, políticas, sociais, quiçá científicas e, 
porque não, jurídicas.

A Corte de Justiça Europeia decidiu, em dezembro de 2014, que embora a 
obesidade não seja por si só uma deficiência do ponto de vista jurídico, ela 
pode ser considerada se causar problemas físicos, mentais ou psicológicos 
que atrapalhem o obeso no trabalho. No caso objeto deste artigo, busca-se 
alastrar o conceito de deficiência, com objetivo de tornar possível o enqua-
dramento da obesidade como deficiência, para fins de isenção de impostos 
na compra de produtos, bem como da utilização de mecanismos tributários 
que auxiliem na real proteção desses direitos.

1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA
1.1. A terminologia melhor adequada 207

A expressão “pessoa com deficiência” foi adotada oficialmente a partir 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Resolução n. 

207 Capítulo transcrito parcialmente da obra de autoria da articulista: Pessoa com deficiência 
e teletrabalho: um olhar sob o viés da inclusão social: reflexões à luz do valor social do 
trabalho e da fraternidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 17-22
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61/106), assinada, pela ONU, em 30 de março de 2007, a qual entrou em 
vigor em 03 de maio de 2008, eis que subscrita e ratificada pelo Brasil. Refe-
rida Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro no dia 09 de 
julho de 2008 (Decreto Legislativo n. 186/2008) e, posteriormente, foi pro-
mulgada pela Presidência da República em 25 de agosto de 2009 (Decreto 
n. 6.949/2009). Em relação ao Brasil, trata-se do primeiro documento inter-
nacional de direitos humanos que adquiriu status de norma constitucional, 
uma vez que, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 6.949/2009, a referida 
Convenção foi aprovada nos moldes do parágrafo 2º do artigo 5º da Cons-
tituição Federal.208 209 Pode-se afirmar, inclusive, que se trata do primeiro e 
único documento internacional de direitos humanos com caráter de Emenda 
Constitucional no Brasil, conforme estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º, da 
Constituição Federal.210 211

Referida expressão veio a substituir outras, a saber: “pessoa portadora 
de deficiência”212 (presente em várias passagens da Constituição Federal de 

208 Para detalhes, ver: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional 
público. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009. p. 768-776. 
209 Em específico, ver: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A tese da Supralegalidade dos 
Tratados de Direitos Humanos. Disponível em: <http://ww3.lfg.com.br/public_html/
article.php?story=20090403112247716&mode =print#1>. Acesso em: 04 fev. 2014. 
210 Cf. texto disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/internacional/trata-
dos-equivalentes-a-emend as-constitucionais-1>. Acesso em: 04 fev. 2014. 
211 Nas palavras de Luiz Alberto David Araujo: “Para o referido tratado de Direitos Humanos 
ter vigência interna, a nosso ver, pela forma própria como é aprovado, diferentemente 
dos tratados regulares, ele não necessitaria da promulgação do Presidente da República. 
Se o instrumento foi votado duas vezes, com quórum de três quintos, como se fosse o rito 
da emenda constitucional, parece que seria desnecessária a vontade do Presidente da 
República, pois o Congresso Nacional, em dois turnos, atingiu o elevado quórum, deixando 
clara a vontade do Brasil e incorporar tal tratado. E podemos nos servir, como parâmetro, do 
processo legislativo da emenda constitucional, que não tem a necessidade de sanção. Ela é 
promulgada pelas mesas das duas casas, conforme artigo 60, § 3º, da Constituição Federal”. In. 
SEGALLA, Juliana Izar Soares da Fonseca; ARAUJO, Luiz Alberto David. A Utilização do Novo 
Conceito de Pessoa com Deficiência: Uma Advertência Necessária. Direitos Fundamentais & 
Justiça, Porto Alegre: HS Editora, ano 6, n. 19, abr./jun 2012. p. 151
212 Importante referir que até a promulgação da Emenda Constitucional n. 12, de outubro de 1978, 
a palavra empregada constitucionalmente era “excepcional” (art. 175, § 4º, CF/67 com alterações 
dadas pela EC 1/69); a partir adotou-se a expressão “deficiente”. Como se verá ao longo do capítulo, 
a expressão vigente na Constituição Federal de 1988 é “pessoas portadoras de deficiência”. 
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1988,213 como por exemplo: art. 7º, inc. XXXI; art. 23, inc. II; art. 24, inc. XIV; 
art. 37, inc. VIII; art. 203, incs. IV e V; art. 227, § 2º, e art. 244, caput) e “por-
tador de deficiência” (art. 40, § 4º, inc. I; art. 201, § 1º; art. 227, § 1º, inc. II, 
da CF/88). 

Há, todavia, nas palavras de Cibelle Linero Goldfarb, uma falha na expres-
são “pessoa portadora de deficiência”, na medida em que, ao mesmo tempo 
que enfatiza inicialmente a pessoa humana, sublinha como característica 
que tal porta (carrega, possui) uma deficiência, (GOLDFARB, 2009, P. 30) ou 
seja, poder-se-ia aqui exemplificar que a pessoa, caso fosse de seu interesse, 
optaria por sair de casa e deixar lá a deficiência, seja visual, física, intelectual, 
ou outra, como se objeto fosse, razão pela qual, a expressão é bastante cri-
ticada. Logo, mesmo sendo a terminologia adotada pela norma constitucio-
nal, demonstra-se que, ao utilizar o adjetivo “portador”, o indivíduo traduz a 
deficiência como algo que a pessoa carrega consigo, valorizando mais essa 
posse, a deficiência, do que o possuidor, a pessoa.

A expressão “pessoa portadora de deficiência” começa a ser questionada, 
momento em que, alternativamente, se propõe sua substituição por “por-
tadores de necessidades especiais”. (FIGUEIREDO, 1997, p. 47) Contudo, 
outra visão crítica é apontada, no sentido de que a expressão “pessoa com 
necessidades especiais” é gênero que contém as pessoas com deficiência, 
mas também acolhe os idosos, as gestantes, enfim, qualquer situação que 
implique tratamento diferenciado, (FONSECA, 2006, p. 136) além de, equi-
vocadamente, continuar perpetuando a ideia de que as ditas “necessidades 
especiais” são portadas como se objeto fossem, não definindo o conteúdo 
distintivo de cada indivíduo. O adjetivo “especial”, além de não projetar em 
si qualquer diferenciação, não se constitui numa característica exclusiva 
das pessoas com deficiência. 

213 Mantiveram-se os textos constitucionais originais, quando transcritos, por uma questão 
didática. No entanto, entende-se que já houve modificação da terminologia diante da 
incorporação dos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Assim, o correto seria já fazer constar o termo “pessoa com deficiência” no lugar de “pessoa 
portadora de deficiência”. 
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Novamente, a forma de tratamento começa a ser questionada, pois, “neces-
sidades especiais” quem não as têm, com ou sem deficiência? (RULI NETO, 
2009, pp. 31-32) Esclarece-se, a título de curiosidade, que essa terminolo-
gia estava relacionada às “necessidades educacionais especiais” de algumas 
crianças com deficiência, termo utilizado na área da Educação, e que passou 
a ser difundido para todas as circunstâncias, fora do ambiente escolar, sem o 
cuidado necessário.214 

Inadequadamente, ainda hoje, utiliza-se a expressão “pessoas com neces-
sidades especiais”, demonstrando-se a tentativa da sociedade em evoluir, 
transformar o tratamento conferido, nominar a característica peculiar da 
pessoa sem estigmatizá-la. Aqui, necessário se faz destacar que se tem obser-
vado ainda nos dias de hoje a adoção de alguns eufemismos para qualificar 
a pessoa com deficiência, com o objetivo de tentar justificar por meio desses 
a libertação de certos estigmas históricos (FONSECA, 2012, p. 22) e, assim, 
promover a valorização da pessoa humana. Otto Marques da Silva (1996, p. 
32) destaca algumas expressões aparentemente inofensivas ou descontraí-
das, que acabam por revelar a opinião das pessoas que as utilizam – velada, 
mas verdadeira – sobre as pessoas com deficiência, como: “aleijado”, “defei-
tuoso”, “incapacitado”, “inválido”, “excepcional”,215 “retardado”, dentre outros; 
enfatizando a deficiência mais do que a pessoa. (GOLDFARB, 2009, p. 30) 
Luiz Alberto David Araujo216 afirma que a leitura desse rol leva a uma inter-
pretação bastante variada da ideia que se tem desse grupo social. Algumas 
expressões ou palavras realçam a incapacidade, outras mais a noção de de-

214 SILVA, Maria Isabel da. Por que a terminologia “pessoas com deficiência”? Disponível 
em: <http://www.s elursocial.org.br/pages/display/porque>. Acesso em: 18 abr. 2011. 
215 Nair Lemos Gonçalves, falecida em 10 de março de 2013, foi pioneira na luta pelos direitos 
das pessoas com deficiência. Cabe citar a obra: GONÇALVES, Nair Lemos. A pessoa excepcional 
e a legislação brasileira. Revista de informação legislativa, v. 14, n. 56, p. 125-138, out./dez. 
de 1977. Revista de direito do trabalho, v. 3, n. 13, p. 29-41, maio/jun. de 1978. Disponível 
em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181038/000360866.pdf?se-
quence=3>. Acesso em: 26 mar. 2014. 
216 ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas com deficiência. 4. ed. 
rev. ampl. e atual. Brasília: CORDE, 2011. Disponível em: <http://www.pessoacomdeficiencia.
gov.br/app/sites/default/fi les/publicacoes/a-protecao-constitucional-das-pessoas-com-
deficiencia_0.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2014. 
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ficiência, outras não chegam sequer a mencionar o ponto fulcral da questão 
– a própria deficiência – ao usar de eufemismo para enfrentar a forma de 
tratamento que se quer conferir.

Romeu Sassaki deixa claro que “jamais houve ou haverá um único ter-
mo correto [...]. A razão disto reside no fato de que a cada época são utili-
zados termos cujo significado seja compatível com os valores vigentes em 
cada sociedade [...]”. (SASSAKI, 2005) Mas, segundo o mesmo autor, o maior 
problema decorrente do uso de termos incorretos reside no fato de que os 
conceitos obsoletos, as ideias equivocadas e as informações inexatas possam 
ser, de forma inadvertida, reforçados e perpetuados. Ademais, o mesmo fato 
também pode ser responsável pela resistência contra a mudança de para-
digmas que, no caso das pessoas com deficiência, vai, nos tempos atuais, da 
integração para a inclusão (SASSAKI, 2002).

Vale esclarecer que o presente texto utiliza e utilizará daqui por diante 
a expressão “pessoa com deficiência”, ressalvadas as expressões legais que 
não cabe modificação ou textos doutrinários que não se permite alteração 
por deliberalidade, uma vez que se entende melhor adequada face aos mo-
tivos expostos pelo preâmbulo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência, no sentido de que a deficiência é um conceito em evolu-
ção que resulta da interação entre indivíduo e as barreiras atitudinais e do 
ambiente, lastreado pela dimensão social de sustentabilidade. (FREITAS, 
2012, p. 58-60)

Encontrar a terminologia melhor adequada para designar um grupo de 
pessoas é de fundamental importância para sua proteção jurídica, pois tam-
bém pela linguagem se revela ou se oculta o respeito ou a discriminação. Vale 
ainda ressaltar que o destaque que se procura conferir às terminologias em 
comento deriva do fato de que a questão semântica, sobretudo na seara dos 
direitos fundamentais, tem uma perspectiva de inegável valor. Dizer que as 
palavras são apenas palavras e não servem para modificar a realidade é uma 
inverdade, ainda mais quando de fácil assimilação passam para o jargão e o 
gosto popular, podendo gerar mais preconceitos e tornarem-se até ofensivas. 
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As expressões, por evidente, não são estáticas. Evoluem da mesma forma 
que a sociedade incorpora novas realidades e valores, a cada época, em rela-
ção aos agrupamentos que a compõem. A nomenclatura atribuída às pessoas 
com deficiência acaba por refletir a percepção social que a elas se empresta. 

1.2.  O reconhecimento da obesidade como deficiência 217

Como é sabido, as pessoas com deficiência são objeto de proteção cons-
titucional, infraconstitucional, internacional e comunitária, a partir do re-
conhecimento dos direitos humanos pautados nos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da igualdade, uma vez que formam um grupo cuja difi-
culdade de inclusão social merece atenção desde os primórdios da história 
humana. No entanto, para que não seja subvertida a vontade do legislador, é 
necessário que a tipificação das deficiências seja abrangente – e não apenas 
restrito às formas comumente conhecidas.

Nesse sentido, a Corte Europeia de Justiça, tribunal de mais alta instân-
cia da União Europeia, em recente decisão (19/12/2014), reconheceu que 
a obesidade pode ser considerada uma forma de deficiência física em de-
terminadas circunstâncias. Com isso, obesos que se enquadrem nessas con-
dições poderiam estar protegidos pelas mesmas regras que outros tipos de 
deficientes. A decisão do Tribunal Europeu de Justiça voltou a colocar em 
primeiro plano um dos maiores problemas de saúde dos países desenvolvi-
dos e emergentes. 

O debate é importante sobre como tratar a obesidade do ponto de vista 
jurídico, especialmente em um país como o Brasil, no qual o percentual de 
pessoas obesas está crescendo rapidamente.

Ocorre que, quando se fala em obesidade, um dos primeiros pensamentos 
que a sociedade externa é: “Basta comer menos e ser menos sedentário”, ou 
seja, a pessoa obesa causa(ria) sua própria obesidade e, por isso, não de-

217 Matéria disponível em: <http://www.altosestudos.com.br/?p=53652>. Acesso em: 22 set 
2015.



500 DIREITOS DAS MINORIAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE:

ve(ria) ser considerada com deficiência. Mas esse argumento parece esque-
cer que se fosse possível uma pessoa causar a própria cegueira, por exem-
plo, a pessoa continuaria sendo cega. Ainda que tais aspectos possam ser 
moderados, seria adequado, por exemplo, alguém se apresentar para uma 
oportunidade de emprego munido de um atestado médico que afirma que 
sua obesidade é fruto de doença ou da genética, e não do descaso e da indis-
ciplina? A causa em si é irrelevante para a determinação da existência dessas 
deficiências. A deficiência existe independentemente de decorrer de ações 
ou omissões da pessoa, de terceiro, de causas naturais ou herança genética. 
Para a lei, ela existe e ponto.

Outra parcela da sociedade se demonstraria contra a obesidade ser quali-
ficada como deficiência simplesmente porque a maior parte dos obesos está 
inserida na sociedade. Trabalham como os outros, namoram como os outros, 
e assim por diante. Diriam: “Olhe o Jô Soares ou o Faustão”. Mas essa afirma-
ção é verdade? Há milhares de estudos que mostram como obesos sofrem 
preconceitos no trabalho, ganham menos, têm mais dificuldades em encon-
trar relacionamentos, sofrem mais problemas de saúde, morrem mais cedo, 
e etc. Há exceções, claro, como, por exemplo, poderíamos citar que não é 
porque um negro se tornou presidente dos EUA que diremos que negros não 
estão em desvantagem naquele país. E assim por diante, podemos desmon-
tar quase todos os argumentos contrários.

Importante destacar que o censo IBGE 2010 revela que 23,9% da popula-
ção brasileira declara-se pessoa com alguma deficiência. Enquanto que, no 
censo do ano de 2000, apenas 14,5% da população declarava-se com pelo 
menos uma das deficiências investigadas. Já em relação às pessoas obesas, 
insta salientar que a quantidade de pessoas com excesso de peso aumenta 
em todo o mundo e esse número chega a ser duas ou três vezes maior entre 
pessoas com deficiência - o que se sabe é que algumas deficiências ou algu-
mas doenças acarretam mais chances de desenvolver a obesidade, como Sín-
drome de Down, Turner, Bardet-Biedl e Laurence-Moon, acidentes na coluna 
vertebral e doenças neuromusculares. Ou seja, a obesidade é uma realidade 
cada vez mais presente em nosso meio, de maneira que, hoje, milhões de 
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brasileiros estão acima de seu peso ideal, e milhares são tipificados como 
com obesidade mórbida, conforme dados recentes do IBGE. Especificamen-
te, mais da metade da população brasileira estava acima do peso em 2013 
(levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica). Nada menos que 56,9% dos brasileiros, o que representa cerca de 82 
milhões de pessoas, as quais apresentaram IMC - Índice de Massa Corporal 
igual ou maior do que 25, nível no qual se enquadram as pessoas com sobre-
peso.218  A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos 
maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que, em 2025, 
cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 mi-
lhões, obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo 
poderia chegar a 75 milhões, caso nada seja feito.219 220

No decorrer da história, a obesidade foi vista de diferentes formas. Em 
algumas civilizações, como na Antiguidade, ser gordo era considerado sinal 
de sucesso. Em outras, como no Japão medieval, era considerado um desli-
ze moral cometido pelo indivíduo. Na Europa, o estigma da obesidade era 
fundamentado pela Igreja Católica no pecado capital da gula. Assim, de di-
ferentes formas, a obesidade foi estigmatizada pela sociedade. Todavia, com 
os avanços nas pesquisas ocorridos nas últimas décadas, descobriu-se que 
a obesidade é uma doença multifatorial, não estando vinculada, portanto, 
a um único aspecto individual. A obesidade é atualmente reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS como um problema grave de saúde 
pública. A classificação desse tipo de patologia é feita de acordo com o Índice 
de Massa Corporal do indivíduo, conforme acima exemplificado, e, dentro 
dessa escala, fica claro que a obesidade severa deve ser entendida também 
como deficiência física.

218 Vide matéria disponibilizada em: <http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/
cidades_internaNOT.asp x?idnoticia=1094024>. Acesso em: 22 set 2015.
219 Ver: <http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/mapa-obesidade>. Acesso em: 30 nov 
2015.
220 Ver: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/05/oms-faz-alerta-sobre-grande-cri-
se-de-obesidade-na-euro pa-em-2030.html>. Acesso em: 30 nov 2015.
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O Índice de Massa Corporal - IMC é uma razão simples entre o peso e a 
altura que é frequentemente usada para classificar a obesidade em adultos, 
adolescentes e crianças. É definida como o peso em quilogramas dividido 
pelo quadrado da altura em metros (kg/m2) e fornece, segundo a OMS, a 
medida de obesidade mais útil a nível populacional. A classificação da OMS 
de acordo com o IMC é apresentada no quadro 1221 - a obesidade é defini-
da por um IMC≥30, mas inclui subdivisões, reconhecendo o facto de que a 
abordagem e as opções terapêuticas devem ser diferentes quando o IMC é 
superior a 35. 

 
 

Seguindo a linha de pensamento exposta até o momento, costumeiro é ve-
rificar, que além das dificuldades físicas, a sociedade impõe aos obesos um 
constrangimento moral, na medida em que não são vistos como possuidores 
de uma patologia e sim como pessoas responsáveis por suas mazelas.

221 Ver: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/21162/4/IntroduoDesenvolvi-
mentoConclusesBibliografi a.pdf>. Acesso em: 30 nov 2015.

Classi�cação da obesidade de acordo com o IMC
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Portanto, esse segmento da população quantificado é diretamente afetado 
pelos efeitos dos fatos expostos no presente trabalho acadêmico, uma vez 
que se está a tratar de um grupo social caracterizado como vulnerável e es-
tigmatizado em razão de questões históricas, culturais, econômicas, políti-
cas, sociais, e, porque não, jurídicas.

2. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS DA EXTENSÃO DOS DIREITOS DAS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIA À PESSOA OBESA

O objetivo central do presente estudo é demonstrar a possibilidade e a 
real necessidade da extensão dos direitos da pessoa com deficiência às pes-
soas obesas. 

2.1. Os contornos da extrafiscalidade

A compreensão da extrafiscalidade ocorre pela via da exclusão, ou seja, 
uma vez que se compreende a ideia da fiscalidade, percebe-se que a extrafis-
calidade gravita na sua margem. Cabe lembrar que uma das primeiras obras 
sobre o tema foi escrita por Mario Pugliese em 1932, intitulada “As finanças 
públicas e sua função extrafiscal nos Estados Modernos” (La finanza e i suoi 
compiti extra-fiscali negli stati moderni”. (PUGLIESI, 1932)

Lobo Torres caracteriza a extrafiscalidade como a “utilização do tribu-
to para obter certos efeitos na área econômica e social, que transcendem à 
mera finalidade de fornecer recursos para atender às necessidades do tesou-
ro”. (TORRES, 1999, p. 135)

Dentro dessa linha, menciona José Casalta Nabais (2004, p. 629) que:

A extrafiscalidade traduz-se no conjunto de normas que, em-

bora formalmente integrem o direito fiscal, tem por finalidade 

principal ou dominante a consecução de determinados resulta-

dos económicos ou sociais através da utilização do instrumento 

fiscal e não a obtenção de receitas para fazer frente face às des-

pesas públicas.
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Cabe frisar que a extrafiscalidade não significa que o Estado deixa de ar-
recadar tributo, mas que a finalidade visada com ela não é meramente ar-
recadatória, ainda que ingressem recursos aos cofres públicos. O objetivo 
transcende, pois, o arrecadar direciona-se a estímulos comportamentais que 
tenham como fim objetivos constitucionalmente positivados. Nesse sentido, 
a extrafiscalidade está apta a fazer frente às multifacetadas realidades so-
ciais e econômicas que reclamam a intervenção estatal.

As funções clássicas exigiam o financiamento do Estado por meio de tribu-
tos e uma proteção passiva dos direitos fundamentais à liberdade e proprie-
dade. As novas funções  exigirão uma atitude positiva no qual a tributação 
será concebido como uma forma de indução de comportamentos virtuosos 
ou desestimulador de comportamentos  indevidos. A tributação extrafiscal 
tem sido compreendida como um instrumento de reforma social ou de de-
senvolvimento econômico; redistribuindo renda ou intervindo na economia. 

Tal situação acontece, por exemplo, com o Imposto de Exportação, com o 
IPI e com o IOF, os quais têm uma nítida conotação extrafiscal. Tanto é assim 
que, a própria Constituição Federal excluiu os referidos impostos da obser-
vância da regra da anterioridade anual (art. 150, §1°)222 e permitiu que suas 
alíquotas fossem modificadas por ato do Poder Executivo (art. 153, §1º), ob-
servados os limites previstos em lei. Isso ocorre, porque tais tributos servem 
de instrumento à política econômica/cambial, sendo imprescindível que es-
ses instrumentos sejam ágeis.

Além disso, a extrafiscalidade verifica-se no disposto no artigo 153, pará-
grafo 3°, inciso I e artigo 155, parágrafo 2°, inciso III, ambos da Constituição 
Federal, os quais estabelecem que as alíquotas do IPI e do ICMS serão sele-
tivas em função da essencialidade do produto, visando, neste caso, à ade-
quação desses impostos ao princípio da capacidade contributiva. Percebe-se 
também a extrafiscalidade no artigo 156, parágrafo 1°, inciso II, ao estabele-
cer que o IPTU terá alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso 

222 Cabe mencionar que a Emenda Constitucional n° 42/2003 instituiu a regra da anterioridade 
nonagesimal, excluíndo, porém sua aplicabilidade relativamente ao Imposto de Importação, 
ao Imposto de Exportação e ao IOF, entre outros tributos.
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do imóvel. Ou ainda, no disposto no artigo 146, inciso III, alínea “d”, ao esta-
belecer a necessidade de um tratamento tributário diferenciado e favorecido 
para micro e pequenas empresas.

De qualquer forma, as hipóteses de extrafiscalidade não se esgotam nas já 
referidas, assim como se reconhece que toda imposição fiscal implica certo 
grau de intervenção do Estado no campo econômico e social, razão pela qual, 
até os impostos que visam, precipuamente, a arrecadar estão imbuídos de 
uma conotação extrafiscal, mesmo que tênue.

São elementos caracterizadores da extrafiscalidade: a) fim constitucional 
pretendido; b) meio utilizado e c) técnica adotada. Dessa forma, o fim cons-
titucional pretendido deve estar expresso no texto constitucional e objetiva 
a realização das finalidades da Ordem Constitucional ou Social (família, cul-
tura, meio ambiente, etc.). Não é a destinação do recurso ou a técnica utili-
zada que determina a natureza da norma extrafiscal, mas a sua finalidade 
constitucional. A extrafiscalidade econômica, assim, pretende realizar deter-
minado desiderato constitucional previsto na ordem econômica (art. 170, 
CF/88); a extrafiscalidade ambiental os objetivos para a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88), (CAVALCANTE, 2012, p. 176) 
entre outros.

Existem diversas técnicas utilizadas com o propósito de alcançar os fins 
extrafiscais, aplicando os meios previstos em lei. São exemplos de técnicas: a 
utilização de alíquota progressiva, seletivas, isenções fiscais223, reduções de 
alíquota, aproveitamento de créditos fiscais, depreciação acelerada, dentre 
tantos outros224. O instrumento técnico permitirá a indução de determinados 
comportamentos tornando a carga fiscal menor ou desincentivando, deter-
minada conduta, tornando-a mais gravosa.

223 Sobre a natureza das isenções veja-se: COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do 
Tributo, da Interpretação e da Exoneração Tributária (O significado do art. 116, parágrafo 
único, do CTN). São Paulo: Dialética, 2003. p. 218-219.
224 Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. Desenvolvimento, meio ambiente e extrafiscalidade no Brasil. 
In: Pires, Manuel. Extrafiscalidade. Lisboa: Universidade Lusíada, 2011, p. 85-115
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A extrafiscalidade antes de afastar o princípio da isonomia tributária se 
constitui em um mecanismo de correção ou de ajuste fino utilizado pelos ins-
trumentos de política fiscal para garantir o objetivo constitucional de com-
bate às desigualdades sociais, econômicas ou regionais.  Desse modo, o uso 
da extrafiscalidade como meio de proteção e promoção de determinado di-
reito fundamental possui prima facie um sentido positivo, que somente deve 
ser afastado se comprovada ofensa aos princípios da isonomia, da capacida-
de contributiva, da segurança jurídica ou da livre concorrência.

A extrafiscalidade amplia os interesses da tributação de tal modo a mudar 
a estrutura da sociedade, enquanto que o princípio da capacidade contribu-
tiva divide o esforço fiscal conforme a estrutura social vigente. Desse modo, 
a justiça fiscal somente pode ser combinada com a justiça social quando hou-
ver uma coordenação coerente entre a aplicação do princípio da capacidade 
contributiva e da extrafiscalidade, especialmente da distribuição de rendas 
e da diminuição das desigualdades sociais. O princípio da capacidade contri-
butiva concretiza a justiça fiscal segundo uma situação existente, enquanto 
que a tributação extrafiscal, que objetiva a redistribuição de renda, busca 
mudar a estrutura social e alcançar a sociedade como “deve ser”.

O mesmo ocorre com o princípio da capacidade contributiva. Não se pode 
alegar que viola esse princípio conceder tratamento favorecido para uma 
pessoa com deficiência, dado que esse pode até possuir nominalmente a 
mesma condição contributiva, mas materialmente as suas necessidades são 
diversas. A sua condição insuficiência lhe impõe encargos adicionais que de-
vem ser considerados pelo sistema tributário. Uma das formas de se prote-
ger indiretamente a capacidade contributiva é se adotando um regime de 
proteção aos bens e serviços essenciais. 

A extrafiscalidade deve igualmente obedecer ao princípio da proteção da 
livre concorrência em matéria fiscal225. Como bem observou Maria de Fáti-

225 Cf. Estatuto dos Benefícios Fiscais de Portugal: “Artigo 6.º. Carácter genérico dos benefícios 
fiscais; Respeito pela livre concorrência. 1 - A definição dos pressupostos objectivos e 
subjectivos dos benefícios fiscais deve ser feita em termos genéricos, e tendo em vista a tutela 
de interesses públicos relevantes, só se admitindo benefícios de natureza individual por 
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ma Ribeiro os incentivos fiscais devem levar em consideração não apenas os 
benefícios gerados, mas igualmente os prejuízos que podem causar a longo 
prazo. Assim, ao tentar financiar a atividade privada essas medidas podem 
não apenas impeder melhorias no sistema social, mas igualmente distorcen-
do os propósitos constitucionais. (RIBEIRO, 2012, p. 311)

2.2. O princípio da essencialidade na tributação

O Estado brasileiro constitui-se em um Estado Democrático de Direito e 
tem por finalidade a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, 
dentre outros. A dignidade humana identifica um espaço de integridade a ser 
assegurado a todas as pessoas por sua existência e seu conteúdo está asso-
ciado aos direitos fundamentais e ao mínimo existencial. No âmbito da tri-
butação, a proteção ao mínimo existencial se manifesta na essencialidade de 
certos produtos. A essencialidade consiste num princípio de política fiscal, 
instrumento de distribuição de renda e justiça que se realiza na tributação 
por meio da seletividade.226

O poder de tributar constitui-se em uma das manifestações de poder do 
Estado, porém tal não é livre nem pode ser arbitrária, uma vez que o Estado 
somente pode atuar dentro do que prevê a legislação e em observância às 
limitações impostas, dentre as quais se encontra a capacidade contributiva 
do indivíduo. A capacidade contributiva está associada à capacidade eco-
nômica em contribuir para a manutenção do Estado e consiste no critério 
de diferenciação aplicado à igualdade no âmbito do Direito Tributário, na 
medida em que serve de parâmetro para a distribuição dos encargos esta-
tais, igualando ou desigualando os contribuintes a partir das possibilidades 
econômicas de cada um.

razões excepcionais, devidamente justificadas no diploma que os instituir. 2 - A formulação 
genérica dos benefícios fiscais deve obedecer ao princípio da igualdade, de modo a não falsear 
ou ameaçar falsear a concorrência”.  
226 DANILEVICZ, Rosane Beatriz J. O princípio da Essencialidade na Tributação. In. <http://
www.danilevicz advogados.com.br/?ir=artigos.mostrar&Id=19>. Acesso em: 22 set 2015.
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O princípio da capacidade contributiva está previsto no artigo 145, pa-
rágrafo 1º, da Constituição Federal e informa a discricionariedade do legis-
lador, condicionando-o a adaptar a tributação, de forma que as incidências 
não sejam excessivas nem resultantes de presunção, resguardando o mínimo 
existencial e obrigando o sistema de tributação respeitar a capacidade eco-
nômica dos contribuintes.

Como verificado nos parágrafos anteriores, o princípio da capacidade 
contributiva estabelece a margem econômica da riqueza que pode ser tri-
butada e a capacidade econômica se manifesta na possibilidade do indiví-
duo colaborar para a manutenção do Estado. Ocorre que tal colaboração 
somente se realiza a partir do momento em que estiverem suprimidas as 
condições mínimas e indispensáveis à sobrevivência do indivíduo com dig-
nidade. Relativamente ao mínimo existencial, os direitos sociais – educação, 
saúde, moradia, previdência social, trabalho – vinculam parte daquilo que 
se considera necessário para sobrevivência com dignidade do indivíduo e 
seu núcleo familiar.

Em nosso entender o princípio da essencialidade da tributação, mediante 
aplicação de critérios de seletividade é uma forma de aplicação do princípio 
da capacidade contributiva aos impostos sobre o consumo. O denominado 
princípio da essencialidade determina a exigência de critérios diferenciados 
para a aplicação de alíquotas aos produtos essenciais e supérfluos, de tal 
modo que os produtos essenciais sejam gravados com uma alíquota mais 
baixa e os produtos de luxo com uma alíquota mais elevada. O que distin-
guiria a aplicação de alíquotas seria a essencialidade de cada produto. Desse 
modo, as pessoas de menor renda teriam indiretamente uma incidência me-
nor de tributos e os mais ricos, consumidores de produtos de luxo, teriam 
uma tributação maior.

O princípio da essencialidade é aplicável obrigatoriamente ao IPI e fa-
cultativamente ao ICMS e representa um importante instrumento de reali-
zação da justiça fiscal e de combate à regressividade dos impostos sobre o 
consumo.
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Diante dessa explanação, conclui-se que é por meio do princípio da sele-
tividade que se viabiliza, ainda que minimamente, a observância da capa-
cidade contributiva nos impostos. Tal princípio determina que o legislador 
gradue a incidência tributária sobre produtos e/ou serviços de acordo com a 
sua essencialidade, de modo que quanto maior a importância social do bem 
consumido, menor será a carga tributária incidente. A seletividade por meio 
do princípio da essencialidade visa, portanto, a isentar ou privilegiar com 
alíquotas mais baixas os bens e serviços essenciais à população. 

Tratar de modo delimitado e reforçado o princípio da essencialidade para 
as pessoas com deficiências é o melhor caminho para se proteger a justiça 
fiscal, concretizando o princípio da igualdade em seu sentido material.

O princípio da essencialidade pode ser alcançado por meio da utilização 
de normas extrafiscais. O fim pretendido pela norma será proteger a capaci-
dade contributiva de pessoas que possuam necessidades específicas. Somen-
te dessa forma haverá a preservação do mínimo existencial de determinados 
grupos desprotegidos.

Não basta norma tributária determinar corretamente o fim pretendido, 
ela deve estar dotada de um meio adequado (incentivo ou desincentivo) e 
de uma técnica extrafiscal apropriada (isenção, redução de base de cálculo, 
etc.). O meio utilizado pode ser a utilização de mecanismos de extrafiscalida-
de gravosa ou benéfica, com ou sem aumento de carga fiscal. A técnica deve 
confirmar a correta adequação entre o fim pretendido e o meio utilizado. As-
sim, o uso de determinada isenção fiscal irá beneficiar determinada conduta 
e desestimular outra por consequência.

Vejamos duas formas de proteção do mínimo existencial e da capacidade 
contributiva das pessoas com deficiência.

2.3 Análise de casos

Duas abordagens distintas podem ser tomadas em relação a esse tema. 
De um lado, utilizar-se da extrafiscalidade para prevenir e desestimular a 
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obesidade e de outro garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas 
com essa deficiência.

O uso da seletividade dos tributos incidentes sobre os alimentos tem sido 
bastante destacado na experiência internacional como um meio adequado 
para a redução do nível de obesidade (fat tax). Especialmente importante 
tem sido o foco preventivo no combate à obesidade infantil. Tributar mais 
gravosamente os alimentos não saudáveis tem sido a palavra de ordem, in-
centivando o estabelecimento de alíquotas mais elevadas para refrigerantes, 
doces, carboidratos e alimentos com presença de açúcares. 

Tal situação tem sido tornada ainda mais dramática porque nas últimas 
décadas os alimentos não saudáveis, denominados de junky food, tem se tor-
nado mais baratos e acessíveis do que os alimentos saudáveis. 

O tratamento extrafiscal dado ao tabaco tem sido um importante elemento 
de comparação. A utilização de pesadas alíquotas de imposto sobre os cigar-
ros e assemelhados auxilia efetivamente na redução do número de fuman-
tes. Tal política poderia igualmente ser aplicada, com algumas alterações, ao 
caso dos alimentos não saudáveis. No caso do tabaco outros instrumentos 
têm sido utilizados combinadamente, demonstrando que somente o aumen-
to de tributos não é suficiente para garantir a efetividade da técnica utiliza-
da. Outros mecanismos adicionais deveriam ser utilizados, tais como: clare-
za nas informações nutricionais, controle de publicidade, esclarecimentos 
explícitos sobre o risco do consumo prolongado e excessivo de determinado 
alimento, regras sobre a exposição desses alimentos em supermercados e no 
varejo em geral. 

Seguindo a linha de pensamento, uma segunda situação a se analisar seria 
na hora de comprar um carro novo, pessoas com deficiência física ou com 
doenças graves têm direito garantido por lei a alguns descontos sobre os 
impostos do veículo. O artigo 2º da Lei 8.989/1995 diz que pessoas com de-
ficiência têm direito à isenção na compra de automóvel, mas a dispensa de 
pagamento do tributo só pode ser usufruída a cada dois anos.
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Os beneficiados são pessoas com deficiência física, HIV, câncer, com na-
nismo (menos de 1,5 metro de altura) e problemas cardíacos ou renais que 
provoquem limitações nos movimentos. Essas pessoas estão isentas do pa-
gamento do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) - o que representa 
uma redução de 13% no valor inicial do carro - além de isenção de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores (IPVA). 

A isenção de IPI para a aquisição de um carro, por pessoas com obesidade 
mórbida, poderia assegurar uma melhor qualidade de vida e facilitar a ida ao 
médico, exames ou clínicas de tratamento. Seriam destinatários dessa isen-
ção somente aqueles que estivessem enquadrados obesidade grau III ou gra-
ve, conforme definição dada pela OMS. A aparente renúncia fiscal do IPI nes-
se caso permitiria que estas pessoas tivessem maior acesso a tratamentos 
de saúde, prevenindo o aparecimento de outras doenças mais graves como 
o diabetes, arteriosclerose, problemas cardíacos, dentre outros. De modo in-
direto, tal situação iria permitir que o tratamento preventivo diminuísse a 
pressão sobre os gastos públicos com o tratamento de outras doenças decor-
rentes. De outra parte, tal benefício iria garantir uma melhor qualidade de 
vida para essas pessoas.

CONCLUSÃO

O mecanismo da extrafiscalidade pode claramente auxiliar na proteção e 
promoção dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência. A tributa-
ção deve ser entendida em sua dupla funcionalidade, de um lado garantir 
recursos para aplicar em políticas públicas e no custeio do Estado e, de outro 
lado, buscar alcançar determinados efeitos sociais estimulando diretamente 
algumas condutas na sociedade. Parte-se do pressuposto de que nem todas 
as necessidades sociais devem ser diretamente satisfeitas pelo Estado, por 
meio do gasto público. Em algumas situações é melhor reduzir a carga fiscal 
e permitir que a sociedade encontre as melhores alternativas de ação.
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O uso da extrafiscalidade benéfica às pessoas com deficiência não ofende 
a isonomia ou igualdade de tributação de pessoas com mesma capacidade 
contributiva. Esses critérios devem ser avaliados tendo-se presente a prote-
ção do mínimo existencial de cada contribuinte. Os contribuintes com defi-
ciência exigem uma esfera maior de proteção do seu mínimo de qualidade de 
vida, sob pena de ofensa a sua dignidade pessoal.
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