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A CEGUEIRA DA INCLUSÃO: UM ESTUDO SOBRE A INCLUSÃO E 

MANUTENÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS RESPEITADOS OS DIREITOS 

HUMANOS E CONSTITUCIONAIS DENTRO DAS IES CULMINADO COM A 

INCLUSÃO DIGITAL.  

              

Maria de Fátima Dantas de Figueiredo1 

Ebradi- Dra.fatima_dantas@outlook.com  

Luane Silva Costa2 

SMEC- lsnalue@yahoo.com.br 

 

 

A educação vem sofrendo transformações no que se refere a estrutura metodológica e 

curricular. Muitas situações foram vivenciadas pelos entes escolares, principalmente quando 

nos deparamos com uma modalidade de educação tecnológica aplicada a instrução de alunos 

com necessidades educacionais especiais – deficiência visual, leve ou profunda. Nesse artigo, 

discute-se as dificuldades encontradas pelas Instituições de Ensino Superior – IES- públicas e 

privadas e discentes na educação, orientação, estrutura física e eficiência ou ineficiência dos 

recursos aplicados aos deficientes visuais e respeito aos direitos humanos e cumprimento 

constitucional de tratamento de (des)igualdade. Questiona-se se a quantidade de discentes 

com necessidades especiais visuais matriculados correspondem a pelo menos 10% dos 

discentes habilitados a se matricularem, manterem-se e concluírem os estudos de graduação e 

inserção no mercado de trabalho. Como se dá a fiscalização do MEC com relação à adaptação 

dessas instituições para que o artigo 5º da Constituição Federal seja cumprido?  Para embasar 

a essa pesquisa foi utilizado o método comparativo e histórico e a abordagem foi do tipo 

hipotético-dedutivo, possibilitando a definição concreta dos problemas que a falta de 

assistência poderá causar na desconfiguração da real intenção de incluir na educação os 

excluídos da sociedade. Objetiva-se demonstrar a problemática existente pela falta de 

acolhimento, assistência (apoio de um monitor – aluno/profissional que auxilia o discente com 

necessidade especial) e manutenção adequada, em sala de aula, dos discentes com 

necessidades especiais, de forma que possamos contribuir positivamente com sugestões de 

ações que venham minimizar os problemas diagnosticados dentro do município de Boa Vista- 

Roraima. 

 

Palavras- chaves: Deficientes Visuais, Educação e Direitos Humanos.  

 

 

 

 

 

 
1    Especialista em Didática de Ensino Superior pela Faculdade Táhrih; Especialista em Gestão Escolar pela 

UFAM; Bacharel em Direito pela Estácio da Amazônia; Graduada em Letras pela UFAM. 

Dra.fatima_dantas@outlook.com 
2 Especialista em Metodologia em Ensino de Artes; Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Estácio da 

Amazônia -Boa vista ∕ RR ; Graduada em Licenciatura em Pedagogia - lsnalue@yahoo.com.br 
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“OPINIÃO PÚBLICA”: CONTROLE SOCIAL MIDIÁTICO EM MASSA E O 

DECLÍNIO DA ESFERA PÚBLICA 

 

Felipe Lobo Cavalcante de Carvalho3 

 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar e discutir o controle social midiático em 

massa, o declínio da esfera pública e apresenta uma discussão sobre as origens do conceito de 

opinião pública. O método da pesquisa foi o método dedutivo, partindo da Filosofia Analítica, 

através da análise lógica da linguagem sintetiza na teoria do discurso. Com isso, nasce a 

Escola de Frankfurt com sua produção a Teoria Crítica, que resulta na morte da razão Crítica 

em virtude da indústria cultural, chegando a um impasse quanto a possibilidade de uma razão 

emancipatória, já que a razão sufocada pelo desenvolvimento do capitalismo. Para resolver as 

questões de razão, verdade e democracia, aparece o filósofo alemão Habermas²,propõe um 

novo conceito de razão, a Razão Comunicativa, com forma de retomar o projeto 

emancipatório da humanidade, porém em novas bases e através do uso da linguagem como o 

meio para conseguir o consenso. Como fruto da ação comunicativa através do diálogo entre 

indivíduos é as verdades intersubjetivas. Com isso, o espaço público trata-se de ações 

comunicativas, com base da linguagem natural, o lugar onde se sintetizam as opiniões 

públicas. É para ela que convergem as disputas, as diferenças, os dilemas, os debates, as 

contraposições axiológicas. O filósofo, analisou a emergência e o desenvolvimento da mídia 

de massa a partir do século XVIII até os dias atuais, traçando a criação e o declínio da esfera 

pública. A opinião pública é manipulada e controlada, devido a circulação midiática de 

opiniões não públicas se dar em profusão e a opinião pública ser de fato uma ficção. 

 

Palavras-chave: Opinião pública. Espaço público. Razão. Mídia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Discente do curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima – UERR. 
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IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – 

IPTU À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: A ANÁLISE DA 

PROBLEMÁTICA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO IPTU COM RELAÇÃO 

ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA. 

 

Filippe dos Santos Ferreira4 

Anna Karollyne Cabral de Oliveira5 

 

 

O valor da contribuição do IPTU é definido de acordo com a localização do imóvel em uma 

cidade, variando de acordo com o bairro, valor da habitação e valores venais do terreno. 

Sendo assim, se um cidadão de baixa renda morar em uma área de uma determinada cidade 

caracterizado pela presença de moradias de alto custo (bairro nobre), deverá pagar o mesmo 

valor do metro quadrado que outro cidadão mais afortunado. Neste caso, o princípio da 

capacidade contributiva estaria falho, pois segundo este princípio quem tem mais, contribui 

mais e quem tem menos contribui menos. Fazendo então o paralelo com a contribuição do 

IPTU que é de acordo com a localidade da moradia e não com o valor da condição social do 

proprietário, este tendo que pagar altos índices de alíquotas, não suportando tais gastos 

elevados, teria então que vender sua residência e procurar uma localidade com preço de 

impostos mais baratos. A análise da temática envolve vários tópicos no qual se explorar 

separado um não se interferirá no outro, porém este estudo nos leva à pesquisa agrupada do 

IPTU, dos moradores de baixa renda, do Princípio da Capacidade Contributiva, verificando os 

altos índices de alíquotas de IPTU cobrados a moradores de baixa renda, observando se 

interfere no princípio constitucional tributário da capacidade contributiva. 

 

Palavras-chave: IPTU; Princípio da Capacidade Contributiva; baixa renda; gentrificação. 
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A RELEVÂNCIA DO EFEITO ERGA OMNES NO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

 

 

José Vieira de Sousa6 

 

 

No controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário no Brasil, o controle difuso 

é aquele em que cada órgão do poder judiciário nas suas instâncias, deve observar e decidir 

nos casos analisados, se uma lei ou ato normativo está ou não de acordo com a Constituição.  

Tal controle, produz efeito  inter partes  , ou seja, a lei ou ato normativo é declarado 

inconstitucional apenas para as partes daquela lide em questão. Porém ultimamente tem-se 

observado que o Supremo Tribunal Federal – STF, vem declarando efeito erga omnes 

(aplicação geral) a algumas decisões no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, o 

que tem gerado bastante discussões na doutrina do Direito Constitucional. O efeito geral pode 

ocorrer por meio de Súmula editada pelo próprio STF, porém não ocorre a suspensão ou 

execução da lei declarada inconstitucional. Isso já é competência do Senado Federal, 

conforme preconiza o artigo 52, X, da Constituição. Tem parecido inadequado que estas 

decisões em controle difuso, tenha um efeito geral, visto que isso já ocorre nas demais 

modalidades de controle constitucional.  

 

Palavras-chave: Controle. Difuso. Constitucionalidade. Erga omnes. 
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O ABUSO DE EJACULAR SOBRE UMA PESSOA SEM SEU CONSENTIMENTO. 

TIPIFICAÇÃO DO CASO DENTRO DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 

 

Herrera Mast, Juan Manuel 

juanmhmast@hotmail.com – UERR 

 

 

Buscou-se avaliar, sobre a ótica do Novo Código Penal Brasileiro - CP, as possibilidades de 

enquadramentos penais de um abuso cometido por um indivíduo que ejaculou sobre outra 

pessoa, sem consentimento prévio e em local público. Observou-se falta de especificação do 

que se trata o ato libidinoso enunciado pelo CP, dando origem a potencial insegurança jurídica 

e relativização de casos análogos por falta de conceitos claros. Encontrou-se vários artigos do 

CP imputáveis ao delito com possibilidades de uso concomitantes, assim como agravantes, 

segundo o caso. 

 

Palavras chaves: Ato libidinoso; tipificação; Penalização. 
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NEOCONSTITUCIONALISMO E SUA IMPORTÂNCIA NO ESTADO 

DEMOCRATICO DE DIREITO. 

  

Sheila Câmara de Moraes7 

 

 

O presente artigo tem como objeto de estudo a importância do Neoconstitucionalismo no 

Estado Democrático de direito, destacando seu papel como fator primordial na nova 

interpretação e aplicação do direito constitucional, como também sua importância dentro de 

um novo ordenamento jurídico que surge com a Constituição da Republica Federativa do 

Brasil de 1988. Baseado no seu 1° artigo, que atribui o Brasil como um Estado Democrático 

de Direito, tendo como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana, torna o 

neoconstitucionalismo a base para que ocorressem as transformações sociais do Estado e que 

se realizasse uma nova releitura do direito constitucional. Obviamente para que o 

neoconstitucionalismo se torne eficaz, seus princípios deverão ser adequados as necessidades 

jurídicas e sociais da população. Por fim, este trabalho busca mostrar a contribuição do 

neoconstitucionalismo na construção de um Estado Democrático de Direito no qual esta 

inserido como um novo paradigma de compreensão, interpretação e aplicação do direito 

constitucional moderno.  

 

Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Estado Democrático de Direito. Constituição.  
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A CARGA TRIBUTÁRIA IMPOSTA AO CIDADÃO BRASILEIRO E OS LIMITES 

ENTRE TRIBUTAÇÃO E CONFISCO 

 

Tatiana Leite Xaud8 

 

Este artigo intenta analisar a carga tributária imposta ao cidadão brasileiro e os limites entre a 

tributação e o confisco, sob o enfoque do princípio constitucional da vedação ao confisco, 

valendo-se, para tanto, de uma metodologia de abordagem dedutiva, pesquisa exploratória e 

bibliográfica. Sabe-se que a tributação é imprescindível à realização dos interesses do Estado, 

que guia suas atividades junto às limitações de ações que estão legalmente previstas, a 

exemplo do princípio da proibição do confisco, verdadeiro dogma de proteção da renda e do 

patrimônio do cidadão. Os limites de tais vedações e as posições doutrinárias acerca do tema 

resumem o interesse deste estudo. Para tanto, traçar-se-ão linhas gerais acerca da história dos 

tributos, bem como das espécies legalmente previstas deste instituto. Somente após tal 

levantamento, proceder-se-á à uma análise detalhada do confisco e dos limites de tributação 

estatal junto à renda e propriedade do indivíduo, em um contraponto direto aos princípios da 

capacidade contributiva, da igualdade e da progressividade, tornando possível, ao final a 

formação e compreensão do conceito do mínimo existencial.  

 

Palavras-chave: carga tributária brasileira, princípios constitucionais tributários, confisco. 
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UMA ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE A APLICAÇÃO O FUNCIONAMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NO ATENDIMENTO À MULHER 

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 

 

Luane Silva Costa9 

SMEC-lsnalue@yahoo.com.br 

Maria de Fátima Dantas Figueiredo10 

Ebradi-Dra.fatima_@outook.com 

 

As Medidas Protetivas de Urgência se constituem na maior inovação de combate à violência 

doméstica e familiar trazidas pela Lei Maria da Penha (11.340∕06), desta feita o estudo 

desenvolvido neste artigo científico tem como objetivo fundamentar e sistematizar uma breve 

análise sobre sua aplicação e funcionamento, haja vista, que a lei em comento foi elaborada 

em resposta aos anseios sociais de combate ao fenômeno da violência doméstica e familiar 

que tem se perpetuando ao longo dos anos, perpassando pelos aspectos culturais, históricos e 

sociais, contemplando dados e informações, organizados e contextualizados em documentos, 

relatórios e estatísticas, versando desse modo, pelos pressupostos da pesquisa etnográfica e 

bibliográfica.  

 

Palavras-chave:  Violência Doméstica e familiar. Lei Maria da Penha. Medidas protetivas de 

Urgência. 
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VISÃO SOCIOLÓGICA DO DIREITO: UMA ANÁLISE GERAL DA OBRA 

“SOCIOLOGIA JURÍDICA”, DE ANTÔNIO LUÍS MACHADO NETO 

 

Eleazar José Isava Chirinos11  

Ana Paula Joaquim12 

 

 

O presente estudo consiste em mostrar, de forma genérica, o pensamento do escritor e 

professor de Sociologia e Direito, Antônio Luiz Machado Neto, considerado uma das pessoas 

de maior sapiência na área de Sociologia Jurídica do Brasil. Esta pesquisa origina-se da 

influência da matéria de Sociologia Jurídica da UERR – Universidade Estadual de Roraima, 

onde é empregado com frequência e como referência o livro Sociologia Jurídica, de A. L. 

Machado Neto, dada sua importância na formação profissional dos estudantes de Direito da 

UERR e de outras universidades do Brasil. Em geral, procurar-se-á analisar, ainda que de 

forma genérica, a visão sociológica do Direito, conforme exposto nas folhas da obra 

Sociologia Jurídica. Para atingir esse objetivo, será levantada informação teórica que mostre 

os conceitos do autor. Esses pensamentos serão identificados e definidos 

correspondentemente. A ideia é verificar as possíveis dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes de Direito da UERR no entendimento da matéria, enquanto se comparam os 

conceitos do autor com a visão modernista do Direito. Para conseguir atingir esse propósito, 

poderão ser empregados instrumentos de pesquisa como entrevistas, questionários, consultas 

bibliográficas, que permitam obter dados e informações relevantes e esclarecedores sobre o 

professor Machado Neto. O trabalho final da pesquisa será apresentado num texto, artigo, 

contendo dados e referências bibliográficas que descrevam o saber deste autor.  

 

Palavras-chave: Sociologia Jurídica; A. L. Machado Neto; Curso de Direito da UERR.  
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OS REPRESENTANTES MAIS IMPORTANTES DA ANTROPOLOGIA DO 

DIREITO E SEU DESENVOLVIMENTO NO BRASIL  

 

Eleazar José Isava Chirinos13 

Ana Paula Joaquim14 

 

 

O presente artigo procura mostrar de forma geral o desenvolvimento da Antropologia do 

Direito e sua estrutura metodológica. Também, deseja expor, ainda que de forma simples, 

quais são os mais importantes representantes da Antropologia e da Antropologia do Direito, 

assim como as escolas antropológicas mais influentes do mundo. Como toda ciência, a 

Antropologia e a Antropologia do Direito tratam de achar o método perfeito para o 

desenvolvimento de suas pesquisas. Isto não tem sido nada fácil, já que para toda ciência 

poder se estabelecer como tal, precisa demostrar sua relevância e benefício para diferentes 

áreas do conhecimento humano. Este estudo parte da experiência adquirida na matéria de 

Sociologia do Direito, presente no currículo do Curso de Direito da Universidade Estadual de 

Roraima – UERR. O conhecimento sobre as diversas escolas antropológicas permite ter uma 

noção sobre a influência de estas instituições sobre a sociedade. Considerando isto, esta 

pesquisa tem como objetivo geral apresentar uma compilação bibliográfica sobre os maiores 

representantes da Antropologia e da Antropologia do Direito, assim como seu 

desenvolvimento ao longo dos anos.  

 

Palavras-chave: Antropologia do Direito; Antropólogos; Antropologia no Brasil.  
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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA EM FACE DO ATIVISMO JUDICIAL NA 

ESFERA DO PROCESSO PENAL 

 

José Vieira de Sousa15 

 

 

Atualmente tem-se denominado de ativismo judicial, a intervenção do Poder Judiciário 

brasileiro em atividades que lhe são atípicas, no caso, “legislar” por intermédio de Súmulas e 

Jurisprudências – reiteradas decisões dos Tribunais em litígios judiciais, quando há a falta da 

lei ou norma que solucione a lide. Tal postura tem levantado inúmeros questionamentos por 

parte da doutrina e operadores do Direito em geral, uma vez que fere o princípio da separação 

dos poderes – checks and balances, segundo a qual, os poderes são autônomos e 

independentes entre e si, exercendo cada um, certo controle sobre o outro, na medida de sua 

função típica. No atual cenário do Estado democrático de Direito, as Instituições devem 

buscar ao máximo a manutenção e a garantia dos Direitos fundamentais, sobretudo na esfera 

dos Direitos Humanos. O princípio da dignidade humana, tem sido alvo de discussões no 

sentido de entender o quê exatamente pode ser considerado digno, a determinada pessoa ou 

grupo social em face do Direito de punir do Estado. Cite-se como exemplo a situação dos 

presos condenados a crimes hediondos, que não possuíam, legalmente, o direito de progressão 

de regime nos termos do artigo 2, parágrafo 1, da lei 8.072/90, que embora alterado, persiste a 

imposição de regime inicial fechado, sem vistas às individualidades de cada caso.  
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A SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO E A GARANTIA DE DIREITOS 

 

Lucivânia Rosa dos Santos16 

 

Este trabalho se propõe apresentar a evolução do movimento constitucionalista a partir da 

limitação do poder do Estado mediante a separação de poderes, garantia de direitos e 

supremacia da constituição. A evolução da sociedade proporcionou o nascimento do Estado, o 

qual passou por inúmeras transformações sociais, econômicas, estruturais, políticas, e 

consequentemente, jurídicas. Se outrora a sociedade era regida por um poder absoluto, 

investido da força política, econômica, militar, divina e jurídica, tal modo desfavorecia a 

garantia de direitos, uma vez que essa unilateralidade imposta era disforme aos anseios da 

sociedade, em assim sendo, o absolutismo precisava ser freado, e como alternativa 

democrática para aquela garantia, surge o constitucionalismo, o qual possui três conceitos 

básicos, porém imprescindíveis: o primeiro conceito basilar pauta-se no princípio do governo 

limitado, o segundo inclui a garantia de direitos e o terceiro arrola a separação dos poderes. 

Reportando-se a revisão bibliográfica de André Ramos Tavares, Ingo Wolfgang Sarlet, Luís 

Roberto Barroso, Karl Loewenstein e dentre outros renomados doutrinadores pertinentes à 

temática, os quais definem conceitos, expõem controvérsias e cada autor do seu jeito peculiar, 

descreve como surgiu o constitucionalismo, desde os tempos mais remotos, percorrendo as 

fases históricas da antiguidade até aos tempos atuais, sistematizando o estudo em voga e 

comprovando que o desenvolvimento desse instituto foi primordial para a supremacia da 

constituição, tornando o Estado mais estruturado, conhecedor dos seus objetivos, metas, 

funções definidas, e principalmente, respeitando e propiciando a garantia dos tão almejados 

direitos. Portanto, não sendo inteligível a ideia de um poder absoluto que cria, interpreta, 

aplica e revoga leis ao seu bel prazer, pode resguardar direitos, visto que estes nascem do 

consenso entre governantes e governados, seguindo a ideia do Estado Democrático de Direito, 

existindo por alicerçar-se na lei fundamental, a Constituição.   

 

Palavras Chaves: Constitucionalismo. Democracia. Estado de Direito. Garantia de Direitos. 

Supremacia da Constituição. 
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 A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 COMO INSTRUMENTO DE 

GARANTIA DE DIREITO À SAÚDE E OS ENTRAVES NA SUA EFETIVAÇÃO  

 

Gleison Sabóia Teles17  

 

  

O presente artigo tece uma análise do papel da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, enfatizando que ela é resultante de significativas mudanças políticas, sociais, 

culturais e econômicas ocorridas durante todo o processo de formação histórica do Brasil que 

provocam, a cada tempo, adaptações e a quebra de paradigmas de suas leis vigentes frente ao 

advento de novas práticas sociais, sendo, algumas vezes, baseadas em diferentes modelos de 

Estado de outros países e tendo como forças motrizes as vivências sociais concretas e os 

anseios que ao Estado era exigido cumprir e organizar. Destacam-se ainda os resultados das 

modificações nos ordenamentos jurídicos consubstanciados nos princípios de um Estado 

Democrático de Direito que, assumindo a responsabilidade de garantir o respeito pelos 

direitos humanos e fundamentais como o direito à saúde, normatizam-se dispositivos legais 

em sua estrutura jurídica sujeitando o Estado, enquanto executor das políticas de saúde e, a 

sociedade, enquanto usuária e detentora de direitos explicitamente citados em um sistema de 

saúde fruto de lutas sindicais e de profissionais sanitaristas inconformados com a política de 

saúde implantada no país. Partindo do marco legal positivado pela Constituição Federal, abre-

se um vácuo entre o direito de se cumprir com eficiência os serviços de saúde, a grande 

demanda de usuários do sistema de saúde insatisfeitos e a limitação estatal em fazer valer os 

dispositivos legais através de um sistema de saúde que proporcione a todos os cidadãos de 

forma universal, integral e igualitária a prestação dos serviços obrigacionais através da 

política tal qual disposta na Lei de nº 8080/90 que dispões sobre o Sistema Único de Saúde-

SUS. Para tanto, intenta-se apresentar a complexidade que envolve o planejamento e a 

execução das políticas públicas de saúde em um país de modernidade como o Brasil que 

possui várias demandas incontidas. Com base nisso, estuda-se o comportamento dos 

paradigmas do direito que surgiram nos diferentes momentos políticos do Brasil e se discute o 

papel do poder estatal e do gestor público enquanto garantidores da saúde como um direito de 

todos e dever do Estado, bem como os limites do poder judiciário nesse processo.  

 

Palavras-chave: Constituição da República; paradigmas do direito; Estado Democrático de 

Direito; direito à saúde.  
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A ÉTICA FILOSÓFICA EM RAZÃO DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO 

EMBRIONÁRIAS 

 

Jaasiel Gipson da Silva Campos 

jaasiel.campos.advogado@gmail.com 

Msc Marcello Renault Menezes 

dr.mrenault@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho analisará a força da filosofia do direito na discussão ética, religiosa e 

legalista da constitucionalidade do artigo 5º, da Lei Federal nº. 11.105/2005, denominada Lei 

de Biossegurança sobre suas questionadas inovações. A legalização das pesquisas com 

células-tronco, ligadas ao direito à vida, principalmente na gênese da vida, deve-se realizar 

uma correlação com os ensinamentos de Aristóteles precursor do estudo sobre a ética. Tal 

proposta tem como objetivo analisar a importância da ética aristotélica nos votos dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal para entender e compreender a bioética por meio da 

perspectiva científica e religiosa relacionadas com as pesquisas com células-tronco. Para 

alcançar tal objetivo foi realizada uma pesquisa pelo método dedutivo, qualitativo, 

exploratório e bibliográfico, demonstrando a complexidade do comportamento humano em 

proporcionar maior familiaridade com idéias ou a descoberta de intuições sobre a legalização 

das pesquisas com células-tronco as quais foram feitas por meio de estudos sistematizados 

que marcaram as visões de estudiosos ligados ao Direito Civil, Direito Constitucional e a 

Bioética. A filosofia defendida por Aristóteles preza a ética como virtude e evolução humana, 

enfatizando sua importância nas atitudes praticadas referidas, principalmente, a essência do 

ser humano. Por se tratar de um assunto delicado houve a necessidade da implantação de uma 

lei que tratasse especialmente do assunto envolvendo as pesquisas das células-tronco 

embrionárias in vitro, em que destaco três votos dos ministros do STF, cada um com sua 

opinião particular, embasados direta ou indiretamente nos ensinamentos aristotélicos, 

prezando a ética e os valores humanísticos. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM MATÉRIA AMBIENTAL 

 

Jaasiel Gipson da Silva Campos 

jaasiel.campos.advogado@gmail.com 

Msc Marcello Renault Menezes 

dr.mrenault@hotmail.com 

 

O presente trabalho analisar a importância da ação civil pública em matéria ambiental, mais 

precisamente na ação acerca da obra realizada pela Prefeitura Municipal de Boa Vista em 

frente à Igreja Matriz, no sentido de alterar o patrimônio cultural e com prejuízos urbanísticos 

da cidade de Boa Vista/RR. Para poder alcançar tal objetivo foi realizado uma pesquisa de 

cunho qualitativo, exploratório e bibliográfico. O principal resultado obtido foi: Compreender 

o fundamento constitucional da Ação Civil Pública em matéria ambiental. Assim, a Ação 

Civil Pública abrange especialmente a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao 

patrimônio histórico ou cultural. O meio ambiente está hoje definido pelo Art. 225, da 

Constituição Federal Brasileira como um bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. A importância da proteção ao meio ambiente preconizada no 

Art. 225, da Constituição Federal é de primordial relevância, tendo-se em vista o seu efeito 

intimidativo e educativo, e não só repressivo, onde o legislador ordinário objetivou proteger 

amplamente o meio ambiente. A exigência de licença ambiental para determinado 

empreendimento não é uma opção do administrador ou mesmo um critério do particular, mas 

sim uma imposição normativa da Constituição Federal. O fundamento constitucional em 

analisar a ação civil pública em matéria ambiental compreende observância das espécies de 

responsabilidades pelos danos causados ao meio ambiente que serve para a preservação da 

sobrevivência do ser humano em nosso planeta. 
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ÔNUS DA PROVA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

Jaasiel Gipson da Silva Campos 

jaasiel.campos.advogado@gmail.com 

Msc Marcello Renault Menezes 

dr.mrenault@hotmail.com 

 

O presente trabalho analisará a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas. O 

Direito do Consumidor, pautado nas relações de consumo, ganhou enorme proporção devido à 

expansão mundial que teve o capitalismo. Realizar-se-á uma pesquisa pelo método dedutivo 

de cunho qualitativo, exploratório e bibliográfico, demonstrando à importância da inversão do 

ônus da prova nas relações consumeristas das quais foram feitas por meio de estudos 

sistematizados que marcaram as visões de estudiosos ligados ao Direito do Consumidor. A 

compreensão do fundamento constitucional nas relações consumeristas é justificada pela 

necessidade de coibir os abusos contra a concorrência desleal nas práticas comerciais; 

racionalizar e melhorar os serviços prestados; e, atender à dinâmica das relações de consumo 

harmonizando os interesses dos participantes para alcançando uma verdadeira segurança 

jurídica com medidas que coloquem as partes em condições iguais e justas. A tutela ao direito 

do consumidor é de tamanha importância que tornou possível a criação de inúmeros órgãos 

que possibilitam a solução das demandas e da prevenção dos litígios consumeristas. Percebe-

se que ao lado da responsabilidade civil em determinados casos analisados pelo magistrado, 

poderá reconhecer a responsabilidade civil do infrator, sem a indagação de culpa, isto é, 

responsabilidade civil objetiva, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar risco para os direitos de outrem. Assim os casos de abuso de direito e má-fé nas 

relações jurídicas inverte o ônus da prova em favor do lesado, passando a obrigação de provar 

a existência da culpa do autor para o réu. 
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O TRABALHO ESCRAVO DO ESTRANGEIRO: NOTAS SOBRE UM CRIME 

CONTRA OS DIREITOS HUMANOS 

 

Paulo Mateus Souza da Silva - paulomateus_ad@hotmail.com 

Edi Severino de Sousa Júnior - edi_sousajr@yahoo.com.br 

Lúcio Ricardo Queiroz Paes - luciopaes@hotmail.com 

Universidade Estadual de Roraima 

 

 

O presente artigo aborda o trabalho escravo sob uma perspectiva de direito internacional e 

nacional, alcançando a Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH e as 

Convenções de n. 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, além da 

Constituição Federal, do Código Penal e das portarias do Ministério do Trabalho. O estudo 

aponta que a censura ao trabalho escravo tem inicio com a criação da OIT em 1919 e sua 

missão institucional: propagar ao mundo o direito ao trabalho decente. Em seguida, com o 

advento da DUDH a prática passou a ser expressamente coibida em seus artigos IV e V, 

medida que influenciou toda a comunidade internacional. O artigo também demonstra que as 

convenções da OIT sobre o tema adotam critérios modernos e amplos para definir trabalho 

escravo, utilizando, geralmente, a denominação de trabalho forçado. No âmbito do direito 

interno, fica claro que os princípios fundamentais da Constituição, artigos 1°, 2° e 3°, bem 

como, a garantia dos direitos sociais, no art. 6° e, ainda, e a previsão de uma ordem 

econômica fundada na valorização do trabalho e a justiça social, no art. 170, todos da Lei 

Maior, constituem o arcabouço normativo constitucional que vedam o trabalho escravo no 

país. Quanto ao crime do art. 149 do Código Penal, o estudo foca nas modalidades da prática 

delitiva. Em arremate, o trabalho faz uma reflexão do exposto, aplicando à situação do 

trabalhador imigrante em território nacional com a possibilidade ou não de configuração do 

crime de plágio. 
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A EUTANÁSIA, A DISTANÁSIA E A ORTOTANÁSIA À LUZ DA JUSTIÇA 

BRASILEIRA 

 

Mariano Terço de Melo18 

 

A abordagem deste artigo concentrara-se em reflexão e análise dos processos da eutanásia, 

distanásia e ortotanásia no Brasil, que consistem basicamente na abreviação da morte do 

paciente, procedimento conhecido na literatura médica como “morte digna”. O enfoque 

central sobre a matéria traz os limites e os princípios da justiça brasileira, a 

responsabilidade civil e penal dos profissionais de saúde, especialmente os médicos. A 

metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica em livros, legislações, jurisprudências, 

artigos e periódicos consultados ao logo do desenvolvimento e desfecho final do trabalho. Na 

análise e discussão de dados foram constatados alguns casos de exceção da aplicação da 

eutanásia no Brasil, as decisões judiciais favoráveis à ortotanásia com base nos princípios da 

liberdade e dignidade da pessoa humana e no chamado “testamento vital”, bem como a não 

recomendação da distanásia por ferir princípios constitucionais do país em relação à 

dignidade humana, em razão deste tratamento ser desumano e degradante ao paciente em 

situação de estágio vegetativo permanente. 
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A NATUREZA DA TEORIA DO DIREITO E SEUS OBJETIVOS 

 

Gabrielly Antunes  

Lucas Basgal de Oliveira  

Luiz Firmiano Freitas de Souza  

 

 

O principal objetivo deste resumo é o estudo da teoria do direito com vertentes filosóficas e 

sociológicas, abordando a natureza de sua teoria voltada para as origens históricas e seus 

materiais sendo um tópico complexo e de extrema importância, principalmente a sociedade 

atual que usufrui dessa ciência quando necessário para dissolver conflitos internos. Em pleno 

século XX surgiu, a partir do Filosofo Hans Kelsen, a visão do direito como ciência, 

evidenciado com sua obra Teoria Pura do Direito, que se tornou um dos grandes marcos no 

mundo jurídico, influenciando teorias discutidas até os dias de hoje no mundo ocidental. Tal 

pensamento de Kelsen foi a melhor base para expor a teoria do direito. O direito é um dos 

melhores artifícios para a resolução de conflitos existentes em qualquer grupo da sociedade ou 

do Estado. Na modernidade a Teoria Geral Do Direito deve estar englobada com os principais 

aspectos da sociedade (devido a toda sociedade estar conectada em função do avanço 

tecnológico) como, por exemplo, Filosofia, Economia, Antropologia, Política, artifícios do 

pensamento de justiça. Comprovando que não existe verdade isolada, ela deve ser avaliada de 

maneira geral, como o próprio nome da teoria diz, uma mistura entre direito e ciência. 

Podendo assim ser afirmado que a formação da Teoria do Direito nasce junto com o Estado 

moderno no Séc. XVI, quando o Direito Natural se vê de ferramenta com o pensamento 

teórico de luta contra a ordem medieval. Portanto Teoria do Direito busca uma visão 

compreensiva sobre a epistemologia (origem, natureza e limites) do direito, suas ideologias, 

metodologias e conceitos gerais, e também sobre a natureza e aplicações das leis. A teoria do 

direito possui uma pretensão cientifica, ou seja, busca de forma exata e empírica explicar o 

fenômeno do direito nas sociedades. A filosofia e a sociologia estão ligadas ao direito de 

forma direta, na busca de como serão solucionados os problemas encontrados e como será a 

interpretação e a aplicação jurídica das normas e princípios nessas sociedades. 
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O SENTIDO DE CONSCIÊNCIA JURÍDICA E OS SUJEITOS DE DIREITO: A 

QUESTÃO DO SER-PESSOA  

 

João Ramos Rebouças19 

 

O presente estudo visa analisar o que vem a ser a ideia de uma Consciência Jurídica enquanto 

uma possível aproximação do sujeito de direito, historicamente uma categoria abstrata 

burguesa (que respondia aos interesses de igualdade formal de uma classe determinada no 

século XIX) da realidade concreta no sentido de se analisar o ser humano em si, enquanto ser-

pessoa em sua inteireza (antropológica, social, cultural, entre outras), abordando como 

consequência a própria questão do embate entre a emancipação e a extinção do ser-pessoa 

como. Questionar o tipo de visão e projeção que se tem ou deveria haver sobre quem é o ser-

pessoa, também é levar em consideração quem é o sujeito do direito hoje.  As consequências 

teóricas e práticas decorrentes deste dilema emancipação-extinção do ser-pessoa pautam a 

agenda das teorias e propostas críticas em suas diversas vertentes, tais como os estudos sobre 

crise da modernidade, globalização e seus feitos, da suposta crise dos códigos normativos e 

suas relações (moral e Direito), bem como a própria transição para um pensamento pós-

moderno, sob ponto de vista de da Ciência, da Política e do próprio Direito. Propostas e 

reflexões como as de Boaventura de Souza Santos, Castanheira Neves, Amartya Sen e Judith 

Butler são pertinentes para a pesquisa devido à preocupação com ser-pessoa, como centro de 

referência para uma proposta que considere a sério questão emancipação-extinção 

mencionada. Serão desenvolvidos estudos no material bibliográfico e produção acadêmica dos 

mencionados autores, entre outros pertinentes com uma reflexão progressiva sobre o tema, 

sem pretender esgotar e oferecer respostas finais de uma história social-política em 

construção. São estes os objetivos buscados e o método proposto. Em decorrência, espera-se 

atingir um grau de estudo que possa reposicionar e trazer o debate introdutório sobre o ser-

pessoa como centro de questões de nossa época, em tempos de insuficiências institucionais de 

garantias dos direitos, autoritarismos, crises humanitárias e desigualdades elevadas, 

demostrando as limitações do Estado de Direito e das democracias constituídas em face de 

uma pauta neoliberal. A proposta de verificar a ideia de consciência jurídica como último 

sustentáculo do Direito, pode ser também o primeiro passo para uma nova realidade e 

proposta de sentido Direito. 

Palavras-chave: ser-pessoa; sujeitos; consciência; crítica; sentido. 
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POSITIVISMO BRASILEIRO: A HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO 

FILOSÓFICO E JURÍDICO NAS TEORIAS DE AUGUSTO COMTE. 

 

André Lucas Silva Rodrigues 

Dayana Souler Gonzaga Deodato 

Marthleen Katrinny Gomes da Conceição 

 

Este artigo tem o propósito de revelar as mudanças que o positivismo jurídico, propagado por 

Augusto Comte, trouxe para o Brasil, na época republicana, idealizando um novo conceito de 

“Ordem e Progresso”, o qual a lei era emanada de coercibilidade para construir uma sociedade 

pluralista e democrática conduzindo-se um novo ideário. O Brasil é o país que mais foi 

influenciado pela filosofia do positivismo sociológico de Augusto Comte, constatado na 

criação de igrejas positivistas e na cientificidade do direito brasileiro. Desse modo, a pesquisa 

tem por objetivo compreender como ocorreu o desenvolvimento do ideal positivismo no 

Brasil, analisando a história e os movimentos filosóficos ocorridos pelo Augusto Comte até a 

Proclamação da República com a aspiração de “Ordem e Progresso”. Com isso, foi realizada 

uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico, elaborada por meio de material já 

publicado. Documentos, livros, artigos de periódicos e, atualmente, os disponibilizados na 

internet. Constatou-se que o pensamento comteano baseado no positivismo sociológico 

(física-social) influenciou de forma diversa no âmbito intelectual brasileiro, uma vez que 

houve uma divisão em um positivismo ortodoxo, este mais filosófico e que abrange também a 

criação de igrejas positivistas no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; bem como, a divisão em 

um positivismo heterodoxo, com viés político e cientificista. Esse último, seu aspecto deu-se, 

conforme análise, devido a uma tradição já presente no cientificismo pombalino, presente no 

Brasil, impulsionado pelo ideal da ciência como a “salvação da humanidade” advindo da 

filosofia comteana. Desse modo, o pensamento de evolução social e estruturação racional 

levaram a um movimento de busca por uma sociedade pluralista e democrática que 

desencadeou e favoreceu a proclamação da república brasileira de 1889. Além disso, o direito 

passou a ser compreendido como pura norma, tendo como expressão máxima a positivação de 

um Código Civil em 1916. Dessa forma, ocorreu uma mudança do pensamento jurídico 

brasileiro, o qual, antes, eram cenários de estudos jurídicos dominado pelo tradicional 

ordenamento lusitano e universalista, em que passou a ser modificada, em meados do século 

XIX, por outro pensamento, cuja finalidade baseada em um direito nacionalista, de aspecto 

científica, liberal e positivista, distante dos hábitos observados no passado da Colônia 

Portuguesa.  
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A INFLUÊNCIA DO DIREITO COMMON LAW NA METODOLOGIA BRASILEIRA 

Eduarda Araújo de Oliveira20 

Sandro Rafael da Fonseca Pinto21 

Vanessa Lopes Silva22 

 

O ensaio a seguir tem como objetivo expor a importância do Direito Common Law no sistema 

jurídico brasileiro. Em primeira análise, compreender a realidade do processo jurídico 

nacional que é tradicionalmente Civil Law. Todavia, não se pode acreditar que a sociedade 

brasileira vive em um sistema exclusivo, mas em um modelo híbrido. Em segunda análise, 

estabelecer a relação da realidade brasileira com a dos países que adotam o sistema Common 

Law. Desse modo, nota-se que no Brasil é assumida a corrente jurisdicional do Civil Law e no 

decorrer da transformação da natureza do sistema jurídico tal versão, original, obteve 

acréscimos de instrumentos tradicionais do Direito Common Law. Acarretando assim, na 

valorização do precedente como fonte do direito, seja através de previsões constitucionais, 

alterações legislativas ou entendimentos jurisprudenciais. Por isso, fala-

se commonlawlização do sistema brasileiro. Considerando esta realidade, objetiva-se, por 

meio deste artigo, elucidar ao leitor o processo de construção de um Direito brasileiro 

singular. Esse contexto torna-se concreto, devido a união das fortes características das duas 

correntes jurisdicionais majoritárias do Direito. A união desses instrumentos de vertentes 

diversas proporcionou, assim, a formação de uma metodologia única que foi moldada 

conforme as necessidades encontradas na sociedade brasileira. Nota-se que a influência do 

Common Law está intrínseco nas decisões dos tribunais brasileiros tendo em vista que os 

juízes utilizam as súmulas como recursos para obtenção de suas decisões. Outrossim, as 

jurisprudências do próprio tribunal em que está inserido o processo ou de cortes superiores 

como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal são utilizadas como recursos para obter uma 

decisão para os casos debatidos nas casas jurídicas. Essa estrutura apresentada é 

recorrentemente encontrada em países que possuem forte tradição cultural advindas da 

Inglaterra, pois a maior parte dos territórios que adquiriram essa herança jurídica foram 

aqueles colonizados pelos ingleses. 
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O MÉTODO DA ESCOLA HISTÓRICA DE SAVIGNY 

 

Andressa Cunha e Silva23 

Danyele Beatriz Cavalcante de Oliveira24 

Maria Clara Govêia de Oliveira25 

 

Este estudo tem como objetivo compreender a escola histórica de interpretação do direito 

defendida por Friedrich Carl von Savigny, o principal percussor desse método. Para o 

desenvolvimento do tema, será feita uma breve explanação sobre o conceito de escolas 

jurídicas e sobre o jusnaturalismo, que defende um sistema de princípios e morais, e a escola 

da exegese, que defende a codificação, para que seja possível chegar na perspectiva do 

historicismo. O historicismo casuístico é uma corrente de pensamento que parte do 

pressuposto que as normas jurídicas seriam resultado de uma evolução histórica e que a 

essência delas estava nas crenças de determinado grupo social.  Utilizando-se de pesquisa 

bibliográfica com base na autora Maria Helena Diniz, veremos que o método histórico da 

ciência jurídica surge com Gustav Hugo, o qual negou o ponto de vista da escola do direito 

natural e estabeleceu bases para desenvolver uma nova sistematização de acordo com a 

história e o empirismo. Logo após, através de pesquisas na obra de Karl Larenz, 

aprofundaremos no estudo feito por Savigny, que acreditava que o direito é a manifestação da 

livre consciência do povo ou do espírito popular e, por isso, era contra a proposta de Friedrich 

Justus Thibault de elaborar um Código Civil para todos na Alemanha. Mediante a construção 

da asserção, será possível ascender a resultados como o fato de que o método histórico 

influenciou o pensamento de juristas posteriores, como Puchta e sua jurisprudência dos 

conceitos, e a viabilidade desse novo viés de interpretação atender, em certos aspectos, a 

necessidade dos grupos sociais. Além disso, será possível concluir sobre a importância desse 

método, pois ele reflete o direito como produto histórico e manifestação cultural que nasce 

das tradições dos povos que são, segundo Savigny, as “forças silenciosas” que devem ser 

levadas em conta e não o arbítrio do legislador. 
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A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUA FUNÇÃO NO BRASIL 

 

Rodrigo Pacanhã da Silva - rodrigo-pacanha@bol.com.br 

Marcello Renault Menezes – dr.mrenault@hotmail.com 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a função da pena privativa de liberdade em um 

estado democrático de direito. A proposta investigativa tem por pressuposto estudar à luz da 

sociologia e do direito, quais são os objetivos da pena privativa de liberdade no entendimento 

das democracias globais, e se esses objetivos estão sendo atingidos pelas normas vigentes no 

Brasil. Assim pretende-se abordar quais são as teorias existentes e aceitas, hoje, no mundo, 

sobre os reais objetivos de restringir a liberdade de quem comete determinado delito. Uma vez 

descobertas estas teorias, analisaremos qual é a adotada no nosso ordenamento jurídico. A 

pesquisa terá relevância social, uma vez que apresentará diversos pensamentos para diferentes 

argumentos sobre a necessidade de cercear o direito de ir e vir de outrem. Desde a antiguidade 

a pena traz uma ideia de punição. Em determinado período essa punição era divina, um 

exemplo explicativo é a origem da palavra penitenciária, oriunda de penitência, o que deixa 

uma clara relação do Direito Canônico com a origem das punições, com o intuito de punir, 

reformar e ressocializar o delinquente. Mais tarde, por volta dos século XVII e XVIII, 

FOUCAULT bem exemplificou os bárbaros “espetáculos” proporcionados com a finalidade 

de punir quem transgredia a lei. Embora hoje, já se acredite na função principal de 

ressocializar o indivíduo, pretendemos delimitar até que ponto as penas ainda têm as funções 

punitivas, coercitivas e até mesmo de proteção do restante dos indivíduos para casos de 

incorrigíveis. É fato que a reclusão e a detenção, as duas espécies de penas privativas de 

liberdade existentes no nosso ordenamento jurídico, retiram do convívio social milhares de 

delinquentes, porém a possibilidade de voltarem a transgredir após o cumprimento da pena é 

muito alta, o que coloca em questionamento o sistema prisional.  A metodologia utilizada será 

a pesquisa em trabalhos científicos e livros de renomados juristas e sociólogos. Pretende-se, 

ao final da pesquisa, concluir se atualmente, no Brasil, os objetivos das penas privativas de 

liberdade estão sendo atingidos em sua plenitude. 
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DIREITO E POSITIVISMO JURÍDICO 

 

Flávio Tupinambá de Souza Cruz (UFRR)26 

Manoel Leonardo dos Santos Pereira (UFRR)27 

Yan Carlos dos Santos Carneiro (UFRR)28 

 

O presente estudo tem por objetivo principal explanar sobre a escola jurídica do positivismo, 

no campo teórico, da gênesis da escola até os dias atuais. Procurando compreender na seara 

do direito as alterações sociais deste movimento. Através de determinada linha de pensamento 

que a escola segue, os métodos para a compreensão do direito serão abordados de forma 

sucinta, objetiva e exemplificadora. Com a mudança do pensamento jusracionalista que não 

mais conseguia retratar as necessidades de alterações da sociedade que os homens buscavam 

por intermédio do direito, evolui-se para o sistema jurídico denominado positivismo jurídico. 

O “pensamento natural” não era considerado mais o mote para as sustentar as bases do direito, 

pois abria portas para a já presente metafísica crescer cada vez mais. O advento do Código 

Civil francês pode ser considerado como marco para o início do pensamento positivista, 

através da codificação, em que “todos” os problemas estariam presentes nas leis escritas e 

que, a sociedade, por sua vez, teria uma segurança jurídica. A intenção inicial do estudo é 

explorar o campo do conhecimento das relações jurídicas ao longo do tempo. Este estudo 

leva-nos a uma análise factual de como está este movimento nos dias atuais, analisando quais 

os pontos positivos, as críticas que sofre e, em especial, como podemos nos dias atuais 

encontrar a justiça no que tange a aplicação do direito, tendo por método de aplicação as 

concepções do positivismo jurídico. Para isso, usaremos o campo intelectual autores 

reconhecidos, como: Jeremy Bentham, John Austin e o pai do positivismo jurídico, Hans 

Kelsen, e pensadores como Noberto Bobbio. Diante do exposto, buscaremos investigar a 

contextualização histórica das bases do pensamento positivista, delimitando enfoque na 

investigação para tal movimento ter surgido, das ideias básicas que fundamentaram essa 

doutrina e, auferindo tais informações conceber o motivo da manutenção desta até os dias 

atuais. 

 

Palavras-chave: Positivismo jurídico, direito, doutrina, pensadores, movimento. 
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A TRANSIÇÃO DO POSITIVISMO LEGALISTA PARA O POSITIVISMO 

NORMATIVISTA 

Andrezza Gabrielli Silveira Menezes29 

 

A transição do Estado Absolutista para um Estado Democrático de Direito propiciou diversas 

transformações, dentre elas, o fundamento de estruturação social. Nesse sentido, a classe 

burguesa, grande impulsionadora dessa mudança, necessitava de um elemento estruturante 

que não fosse proveniente da vontade arbitrária de um soberano. Desse modo, encontrou no 

Direito, mais especificamente nas leis desse sistema, a alma do Estado. Em decorrência dessa 

busca por segurança jurídica, Lei e Direito passaram a ser considerados sinônimos. Esse 

conjunto de leis estaria codificado e deveria ser interpretado de forma gramatical, 

demonstrando a grande influência do Código Napoleônico, como também da Escola da 

Exegese. Desse contexto, surge o Positivismo Legalista, no século XIX, que identifica o 

Direito com o que está no texto legal. Nesse viés, observa-se um verdadeiro culto ao espírito 

da lei, pois acreditava-se que todas as formas de resolução de conflitos, do presente e do 

futuro, encontravam-se no Código. Esse legalismo, visivelmente estático e conservador, no 

qual o jurista era um mero “carimbador”, tem sua petulância questionada ao não conseguir 

acompanhar as mudanças que ocorriam no âmbito social, tornando-se insuficiente. Sob esse 

prisma, o Positivismo Normativista busca trazer um caráter dinâmico ao Direito, enxergando 

a insuficiência da mera leitura do texto legal, que não acompanha o dinamismo social. Nesse 

âmbito, os códigos e as leis seriam importantes para busca da norma jurídica, não sendo 

suficientes em si mesmos. Passa-se, então, a buscar a vontade do legislador, a exemplo de 

qual seria a vontade dele em um diferente momento histórico da criação da lei. Outrossim, o 

jurista teria o papel essencial de buscar essa norma dentro de uma sistemática do ordenamento 

jurídico.Partindo das ideias apresentadas, esse trabalho visa entender, por meio de um método 

crítico-reflexivo, a passagem do Positivismo Legalista ao Positivismo Normativista. Faz-se 

mister ressaltar, no entanto, que, apesar do Normativismo ter progredido consideravelmente 

no que tange à insuficiência do Legalismo, ainda se utiliza do silogismo para a aplicação do 

Direito. Portanto, dentro desse raciocínio dedutivo, continua a não alcançar as especificidades 

de cada caso concreto. 

 

Palavras- chave: Legalismo. Normativismo. Positivismo  
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DIREITO DE ESCRAVIDÃO NO BRASIL QUAL O FUNDAMENTO FILOSOFICO 

 

 

Antonio Marcos Cadete da Silva  

 

O presente trabalho aborda o tema Direito de Escravidão no Brasil qual o fundamento 

Filosófico? A escravidão negra no Brasil durou quase 400 anos, deixando marcas terríveis na 

sociedade. Mesmo assim, a questão ainda é pouco explorada pela academia, apesar de sua 

relevância na história brasileira. O trabalho visa esquadrinhar a temática da escravidão, 

apontando qual o fundamento filosófico e o direito da escravidão no Brasil. Serão 

apresentadas as ideias favoráveis e contrárias ao regime escravagista. A escravidão é um 

direito ao qual torna um homem tão sujeito a outro homem, este tem, portanto o direito de 

“posse”, ou melhor, o escravo não passa de mercadoria. Montesquieu admite que a escravidão 

não é boa nem para o senhor muito menos para o escravo. Quanto aos países despóticos nos 

quais já se vive em uma escravidão política, a escravidão civil é tolerável. (MONTESQUIEU 

1996).  

Objetivo mostrar, que a escravidão no Brasil se consolidou como uma experiência de longa 

duração que marcou diversos aspectos da cultura e da sociedade brasileira. Embora a 

escravidão tenha terminado no Brasil há mais de 120 anos, as relações de trabalho em nosso 

país não se transformaram por completo e a prova disso é que até os dias de hoje ainda se 

ouve falar e se lê nos jornais sobre trabalho escravo, nas mais diferentes áreas do Brasil. 

Durante o estabelecimento da empresa colonial portuguesa, a opção pelo trabalho escravo 

envolveu diversas questões que iam desde o interesse econômico ao papel desempenhado pela 

Igreja na colônia. Sob o aspecto econômico, o tráfico de escravos foi um grande negócio para 

a Coroa Portuguesa. A escravidão no Brasil foi um dos principais pilares do período colonial, 

gerando lucros, exploração e constituindo peça fundamental na formação da população 

brasileira. É de se destacar, portanto, a relação entre o trabalho em condições análogas à de 

escravidão e a luta potencial, internacional e nacional, pela erradicação desse fenômeno 

complexo e desafiador da atualidade globalizada. No trabalho, utilizar-se-á a coleta de dados 

por meio de análise bibliográfica, com a apreciação de materiais já publicados, inclusive da 

imprensa, por meio de tratados, convenções, declarações e outros instrumentos.  

Para que o Brasil cumpra seu papel de Estado Social, faz- se necessário que, além de 

assegurar as relações de trabalho, adote políticas públicas que valorizem as condições de 

trabalho.  
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ABRANGÊNCIAS DA TEORIA, SOCIOLOGIA E FILOSOFIA DO DIREITO. 

 

Ruiz Gabriel, Eunickson  

Gabriel, Lucas Rodrigo 

 

A filosofia do direito, embora muito subestimada é talvez um dos instrumentos mais 

importantes  e úteis para a evolução e desenvolvimento do direito ou até, para que se volte a 

ser o que no ponto de vista do crítico, era uma visão ideal do direito. Sob essa perspectiva, o 

direito se mostra bastante abrangente quanto aos seus assuntos, o que torna quase impossível 

desvincular da filosofia a sociologia e a teoria do direito. A forma de se pensar o direito, o que 

é, como passa a existir, a sua finalidade etc, influencia diretamente na nova (ou não) cara que 

o direito pode passar a ter em determinada na sociedade. Assim também o método de se 

pensar o direito e a posição epistemológica irão determinar algum dentre os vários caminhos 

pelos quais se pode pensar o direito. Visto isso, podemos perceber claramente nas escolas (um 

estudo mais especifico da sociologia jurídica, visto que os movimentos antes de ser jurídicos 

eles são sociais e filosóficos como o positivismo.) de pensamento do direito como o método 

influência em todo o desenvolvimento do direito. Por exemplo, em uma escola que valorize o 

método dedutivo, ou qualquer outro que aceite proposições sintéticas a priori, a metafísica etc, 

o seu principal direcionamento vai ser para um direito natural ou jusracional, no qual não 

necessariamente se precise olhar para o objeto de estudo e experimenta-lo, mas se pode fazer 

afirmações com base em outras coisas que não sejam os cinco sentidos. Porém se alguma 

escola utilizar o método empírico ou indutivo, pondo o objeto a prova e experimentos no qual 

as proposições só podem ser feitas a posteriori ou até negando categoricamente a metafísica 

(como os neopositivistas fizeram),o seu direcionamento vai ser para o positivismo, empirismo 

lógico o que leva a ideia de direito para bem longe de onde levaria se o método fosse outro. 

Dessa maneira, o método não influência a escola, mas toda a forma de ver a realidade, a 

origem do direito, quais são esses direitos, a legitimidade do estado, a sua necessidade (ou 

não) ética. Como dito antes, tanto a teoria quanto a filosofia e a sociologia do direito andam 

juntos, principalmente quando se trata da capacidade de se pensar e até transformar a 

realidade. 
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MACONHA: POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS, DIREITO À SAÚDE 

E À AUTONOMIA 

Adriano Mateus de Araújo 

O presente estudo tem o objetivo de contrapor a política proibicionista brasileira com a 

política de redução de danos, analisando-as sob os direitos fundamentais à saúde e à 

autonomia. Partindo de uma análise qualitativa, método de pesquisa ideal para as ciências 

sociais, este estudo prima por fontes bibliográficas para sua elaboração. Como discussão, tem-

se que os direitos fundamentais, firmados pelo Jusnaturalismo, são entendidos como direitos 

natos do homem, nascidos antes das leis escritas do Positivismo e, portanto, independentes de 

reconhecimento. Celebrados por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

insculpem o princípio da Dignidade da Pessoa Humana por seu artigo 1º, que dispõe que 

“todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. Este, é 

inerente ao homem e por isso impassível de supressão ou concessão, podendo somente ser 

efetivado através da autonomia que cada ser humano possui de se autodeterminar de acordo 

como o meio em que vive, autogovernando-se de acordo com seus ideais. Importante 

esclarecer que este direito só pode ser percebido quando se analisa o ser humano pela sua 

individualidade em um contexto subjetivo dado por sua comunidade, fazendo nascer o Direito 

à Autodeterminação. Ainda, ao Estado e seu povo, surgem deveres positivos e negativos, que 

devem, primeiramente, garantir a dignidade e autonomia a cada um e, secundariamente, 

abster-se de violar ou ameaçar esses direitos, evitando que se reduza uma pessoa a uma 

condição indigna ou a um mero objeto. Neste jaez, nasceram os direitos sociais, que obrigam 

o Estado a agir de forma a preservar os direitos individuais de cada um, como a vida, e dentro 

daqueles, o direito fundamental a saúde. Assim, como soberano e guarda dos direitos 

humanos, o Estado, especialmente o brasileiro, fica obrigado, por meio dos art. 1º, I; 4º, III, 

5º; 6º e 196 de sua Constituição, a garantir a todos o direito à saúde, o direito à vida e à 

dignidade humana. No que pese tais direitos, o Brasil, no que tange às drogas, adotou uma 

política evidentemente reducionista, mas agindo de acordo com a política contrária. Pela 

primeira, prima-se pela recuperação do usuário através da redução da demanda, ofertando-lhe 

meios para que atinja o fim do vicio de uma forma gradativa e humanizada, além de reinseri-

lo em sociedade, dando-lhe autonomia sobre seu próprio tratamento. A segunda utiliza um 

discurso de abstenção total para a redução da oferta, reprimindo tanto usuário quanto 

traficante, além daqueles que utilizam certas drogas, em especial a maconha, para fins de 

tratamento médico. Como resultados, conclui-se que a atuação do Estado brasileiro no sentido 

de coibir a todo custo a utilização da maconha tanto para fins medicinais quanto para fins 

recreativos ataca diretamente os princípios fundamentais do direito à saúde e à autonomia, 

desrespeitando-se grandes resultados verificados em outros países, o que resulta em altos 

índices de drogratização, vulnerabilidade social, comércio ilegal de derivados para fins 

medicinais, além da não arrecadação de impostos. 

 

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana; Direito à saúde; Reserva do possível; 

Inconstitucionalidade. 
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A EFICÁCIA DA LEI SECA NA CIDADE DE BOA VISTA. 

 

Clodovil Alves Pereira- clodovilalvesrr@gmail.com30 

Marcelo Renault Menezes – dr.mrenault@hotmail.com31 

 

RESUMO: Segundo as estatísticas, o trânsito mata, no Brasil, cerca de 46.000 pessoas por 

ano, grande parte dessas mortes resulta da direção comprometida pelo uso de álcool e de 

outras substâncias psicoativas que alteram o controle motor, o raciocínio e os reflexos de 

quem está ao volante. Segundo a “nova lei seca” - Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, 

presume-se que o motorista que dirige embriagado por álcool ou qualquer outra substância 

psicoativa que cause dependência tem a sua capacidade psicomotora comprometida e pratica, 

portanto, “crime de perigo abstrato”. Crimes de perigo abstrato são todas aquelas condutas 

que não exigem lesão concreta a um bem jurídico tutelado nem expõem esse bem a risco real 

e imediato. Para a configuração desse crime basta que o comportamento do agente seja 

suficiente para provocar, em tese, o resultado danoso que a ordem jurídica proíbe. É o caso, 

por exemplo, do porte de arma municiada. A eficácia jurídica é um conceito formal, segundo 

o qual uma norma emanada de acordo com o ordenamento jurídico se torna eficaz 

juridicamente, podendo ser exigida e tornar-se obrigatória. Já a eficácia social existirá quando 

as pessoas sujeitas àquela norma de fato a aceitam e obedecem. Esta pesquisa tem por 

problema avaliar a eficácia da lei seca na cidade de boa vista. Se ocorreu alguma diminuição 

no número de ocorrências envolvendo álcool e direção, e se nos casos ocorridos durante a 

vigência da “nova lei seca” - Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012. A metodologia 

utilizada para a realização deste trabalho, será utilizada a pesquisa quantitativa, buscando 

aprofundar a sobre tema proposto. Será ainda aplicada a pesquisa bibliográfica. Como do 

proposto, espera-se no final da pesquisa verificar se a “nova lei seca” é eficaz na cidade de 

Boa Vista. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

A CO-RELAÇÃO ENTRE ELAS. 

João Pedro Viegas Holanda (Jpholanda90@gmail.com) 

Marcello Renault Menezes (dr.mrenault@hotmail.com) 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo expor o vínculo das políticas públicas de 

ressocialização na gestão do sistema carcerário junto à proteção dos direitos fundamentais e 

humanos dos presos, bem como também a importância desta relação para a sociedade 

contemporânea. Segundo a mestranda em Ciências Jurídico-Políticas na Universidade do 

Porto, Tié Lenzi, políticas públicas são o conjunto de programas, ações e atividades 

desenvolvidas pelo Estado que visam assegurar determinado direito de cidadania garantidos 

constitucionalmente. Sendo assim, há uma obrigatoriedade, por exemplo, de o governo 

proporcionar políticas públicas para segurança e igualdade racial, ambas elencadas em vários 

incisos do artigo quinto da Constituição Federal que trata dos direitos e garantias 

fundamentais. Portanto, a omissão de promover tal coisa passa a ferir a dignidade e o Estado 

Democrático de Direito, cabendo à população cobrar e participar do processo de formulação. 

Assim, pretende-se abordar para construção da pesquisa a análise de dados técnicos a respeito 

da ressocialização e da situação dos presídios no Brasil como, por exemplo, a lotação, 

condições higiênicas, formação de facções criminosas e reincidência, como também das ações 

do Estado frente ao o seu papel analisando sempre a carta magna da república e dentre outras 

legislações, visando responder aos objetivos do tema proposto. A metodologia utilizada é a 

pesquisa quali-quantitativa e descritiva com o auxílio de referenciais teóricos e coleta de 

dados em instituições que dizem respeito ao sistema prisional e proteção aos direitos 

fundamentais. Portanto, espera-se ao final da pesquisa deixar claro o escopo do tema para a 

sociedade em geral e também para a comunidade acadêmica para fins críticos do sistema 

carcerário e sua ineficácia do retorno do preso à sociedade. Almeja-se ainda reclamar uma 

maior responsabilidade do Estado para com os direitos fundamentais, amplamente defendidos 

em tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte para que a dignidade da pessoa humana 

e a liberdade civil sejam respeitadas e haja uma proteção jurídica para tal. Tudo isso a fim de 

promover uma sociedade mais justa e igualitária em tempos de crises democráticas ao redor 

do mundo. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Francisco Artemízio Silva Freitas32 

A necessidade do estudo das políticas públicas vai se mostrando à medida que se buscam 

formas de concretização dos direitos humanos em todas as suas dimensões. No tema 

específico deste trabalho, objetiva-se promover um estudo profundo sobre a concretização dos 

direitos fundamentais por meio de políticas públicas, buscando novos critérios de otimização 

dos direitos, garantias e remédios constitucionais fundamentais. O presente trabalho pretende 

ainda trazer reflexões e análises sobre diversas situações da vida cotidiana em que nitidamente 

se verificam condições de existência ou gozo de direitos fundamentais dependentes da 

implementação de políticas públicas por parte do Estado contemporâneo, propiciando, à luz 

do constitucionalismo, reflexões críticas para o aumento da força normativa, social e política 

dos direitos ditos fundamentais trazidos pela Constituição da República Federativa do Brasil. 

Para tanto, o artigo desenvolverá uma análise dos diversos direitos fundamentais, positivados 

em nosso ordenamento jurídico, tais como direitos de liberdade, sociais, políticos, jurídicos, 

entre outros, buscando entender o aparato de garantias e medidas concretas que o Estado tem 

proporcionado ou deveria proporcionar para a concretude desses direitos. A partir de 

pesquisas bibliográficas e documentais, priorizar-se-á aqui o método lógico dedutivo, sem 

abandonar as possibilidades oferecidas pelo método indutivo, a partir da análise de casos 

concretos. Se hoje está relativamente sedimentada na teoria a importância dos direitos 

fundamentais em nossa constituição federal, então, a questão é dar concretude a esses direitos 

atribuindo-lhes mais do que mero caráter programático, ou seja, é preciso instituir força 

obrigatória em relação às demais normas do sistema, quando o Estado se mostrar ineficiente 

diante daquilo que já foi alcançado com lutas. As políticas públicas constitucionais e 

infraconstitucionais exercem função essencial no sistema de promoção e proteção aos direitos 

fundamentais, passando por novos critérios de elaboração, execução e controle. 
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POLITICAS PÚBLICAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

Daniel Teixeira Linhares Júnior 

Yan Lucas Santos de Souza 

Misael Naasom Conceição da Silva. 

 
RESUMO: Ocorreram vários avanços históricos na aplicação dos direitos humanos, mas 

ainda existem algumas divergências quanto à vinculação das políticas públicas dos Estados 

Democráticos Sociais de Direito aos direitos fundamentais sociais. E nós percebemos que a 

utilização das políticas públicas como meio de obtenção de interesses particulares e compra 

de apoio político. Assim, pesquisar sobre a temática da vinculação das políticas públicas dos 

Estados Democráticos Sociais de Direito aos direitos fundamentais sociais demanda 

necessariamente analisar a história do próprio Estado e da afirmação histórica e eficácia dos 

direitos fundamentais sociais. A convivência humana demanda normas que sintetizem a 

vontade da maioria sem destruir a minoria, que limitem o poder dos que o detêm e possibilite 

a harmonia coletiva. O principal problema é delimitar o conteúdo dessas normas e os 

instrumentos que garantem o mínimo existencial para a efetivação da dignidade de todos os 

membros da humanidade. Antes de chegar propriamente aos direitos fundamentais sociais, a 

história demonstrou que a reflexão sobre a essência do ser humano fora fundamental para a 

quebra de paradigmas e justificativas contrárias à defesa da dignidade humana universal. De 

proêmio, convém ressaltar que religião, filosofia e ciência contribuíram de maneira ímpar 

para a afirmação histórica dos direitos humanos, com questionamentos sobre a essência do ser 

humano. Apesar das paixões envolvidas, não é crível deixar de lado todas as contribuições 

obtidas com as lutas ideológicas travadas até a atual sociedade em que vivemos. Sob o 

enfoque do Estado Democrático Social de Direito, os direitos fundamentais sociais estão 

reconhecidos em sua Constituição como normas constitucionais e todas as consequências 

advindas. Assim, falar em eficácia jurídica dos direitos fundamentais é, necessariamente, 

abordar o constitucionalismo e a efetividade das normas positivadas na Constituição do 

Estado Democrático Social de Direito, melhor abordado doravante em item próprio. 
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O MECANISMO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Juliana Carolina da Silva 

Paula Luise Schimitz Silva  

 

Este trabalho objetiva tratar sobre a importância das políticas públicas no processo de 

efetivação dos direitos fundamentais. Intenciona-se fazê-lo por meio da exposição do 

conceitos, demonstração da formulação das políticas públicas e, por fim, com a exposição dos 

efeitos reais, por meio do impacto na vida civil. É inegável que as políticas públicas são 

desenvolvidas pelo Estado, com a participação da sociedade civil, seja ela expressa pelas 

esferas pública e privada, e tem por diretriz o desenvolvimento de soluções para determinadas 

demandas da sociedade disposta em seus diversos segmentos. Desde a instituição da 

Constituição de 1988, em seus artigos 198, 204 e 206, foram criados os conselhos de políticas 

públicas no âmbito da saúde, assistência social e educação. Essa formulação abriu espaço para 

instituição de conselhos voltados à outras áreas da sociedade, como os direitos humanos, 

intensificando discussões democráticas e servindo como instrumento de controle social para 

as atividades estatais. O processo de formulação de políticas públicas perpassa por etapas, que 

são divididas desde a identificação do problema, definição de quais possuem maior urgência e 

relevância social disposta pelo governo, formulação de alternativas para resolução das 

demandas, tomadas de decisão sobre quais medidas devem ser executadas conforme seu grau 

de prioridade, implementação e avaliação - que visam valorar a eficiência dos resultados 

alcançados - e ainda para verificação e fazedura dos ajustes necessários. Vale salientar que a 

instituição dos conselhos de políticas públicas surge em prol da necessidade de efetivação dos 

direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal de 1988. Logo, faz-se necessária a 

participação popular para que os processos acima citados sejam realizados de forma 

democrática e conforme os anseios da sociedade que acolhe os direitos promulgados. 

Destarte, por meio da Lei Complementar nº 131/09, instrumento de política pública, verifica-

se a transparência e a regulação sobre a execução orçamentária e financeira. Sendo as 

informações dispostas em meios eletrônicos de acesso público.  

 

 

Palavras-chave: Políticas públicas, Sociedade, Direitos Fundamentais e Efetivação. 
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OTIMIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DA CONCRETUDE DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

Giovanna Assen Sampaio de Souza 

Juliana Fabrícia Correia Orihuela 

Melissa Eduarda Moreira Mendes 

 

O intuito deste trabalho é exteriorizar a importância das politicas publicas no emprego em 

casos concretos dos direitos fundamentais, tendo como base a Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil de 1988. Será mostrado, por meio das estruturas 

organizacionais de políticas públicas, como estas fortalecem os direitos fundamentais, haja 

vista o cenário duvidoso quanto a estas garantias. Cenário este onde, por diversas vezes, os 

direitos que deveriam ser vistos como inerentes a todo ser humano acabam se tornando 

manobras políticas de bode expiatório. Assim, a problemática é centralizada apenas nos 

direitos fundamentais, deixando de lado os outros elementos que dificultam a boa gestão do 

governo. Nesse contexto, a relevância das politicas públicas surge para suprir as demandas 

não atendidas pelo Estado devido a vários fatores como: má administração governamental e, 

consequentemente, injusta distribuição de recursos. Desta forma, o reconhecimento dos 

direitos acaba não se estendendo a todos os grupos sociais. A análise do tema ocorrerá por 

meio de autores constitucionalistas, principalmente Carmén Lúcia em “Direito de para todos” 

em que é realizado um estudo dos artigos da Carta Marga. Em um primeiro momento, será 

compreendida a conceituação dos pilares da pesquisa, a dizer, as “políticas públicas” e 

“direitos fundamentais”. A nossa pesquisa se baseia na Teoria do Funcionalismo, método 

jurídico que diz respeito à observação do funcionamento dos sistemas da sociedade. Desta 

forma, abstraímos que as atividades de políticas públicas se tornam ferramentas inclusivas 

numa sociedade de extrema segregação de direitos, levando justiça a todos sem distinção, 

concretizando o objetivo dos direitos fundamentais, tendo como ponto de partida o Artigo 5º 

da Constituição Federal que rege o núcleo destes direitos: “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: (...)”. 

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Políticas Públicas; Inclusão. 
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PROCESSO DE ADPTAÇÃO DE IMIGRANTES E A ESTRUTURAÇÃO DO PAÍS 

AO RECEBÊ-LOS. 

Lorena Meireles(loresmeirele22@gmail.com) 

RESUMO: A adaptação de um imigrante em uma nova realidade é uma situação muito 

complicada e difícil. A nacionalidade, quando tratamos de direitos humanos dessas pessoas é 

matéria que não importa, pois as mesmas são portadoras de direito a ter uma vida digna não 

importando onde estejam. O presente trabalho vem com o objetivo de dissertar sobre como 

esse processo de interiorização no país vem acontecer, e o apoio de instituições mundiais e 

federais, fornecendo ajuda e suporte na introdução dos solicitantes de refúgio no pais, 

ademais, vê como a sociedade se comporta nesses momentos. Os materiais e métodos 

utilizados para a construção do trabalho se deram por meio de investigação e observação da 

realidade em que vivemos, e por pesquisas bibliográficas, sendo livros, artigos e sites. O 

primeiro problema ao se deparar com um grande fluxo de imigrantes, que pode ser devido 

uma crise econômica, como na Venezuela, o receptor, demonstra através de sua sociedade o 

preconceito em aceitar os imigrantes e respeita-los como pessoas, esquecendo que são 

humanos e que a todos é garantido o direito de ser tratado de uma forma digna. A fase de 

entrada e de documentação, aqui no Brasil é relativamente a mais fácil da sua inclusão aqui. 

Entretanto, junto com eles, vem a fome, a pobreza, e o crescimento de vários outros pontos 

negativos no nosso país, ocorrendo as vezes até um caos, por este não ser preparado para 

receber tantas pessoas. O Governo do Estado de Roraima, não é estruturado para tamanha 

demanda, por isso, é realizado parcerias com instituições, para ocorrer a ajuda na organização 

e no progresso na realização de uma prestação humanitária a eles. Portanto, apesar que com o 

grande fluxo de pessoas e com aumento de vários aspectos ruins, tem-se o lado bom, a 

miscigenação com novos costumes e cultura. Quando fala-se em crise imigratória, tem-se um 

pais receptor, que as vezes não tem mínima preparação no assunto, por isso, conta-se com a 

ajuda de ONG’S como a ACNUR, OIM, etc., que trabalham em conjunto com o Brasil em 

Roraima, como exemplo, com o exército, que tem como princípios a hierarquia e a disciplina, 

mas quando se trata de ajuda, é um dos entes mais humanitários, que com outros parceiros, 

proporcionam, mesmo que de forma mínima, uma esperança de amanhã melhor. Mas, 

somente se dará uma adaptação completa quando a sociedade aceitar que eles são pessoas em 

um estado de vulnerabilidade que saem de seu país muitas vezes por causa da fome, e quando 

puderem ver que atrás de uma nacionalidade à uma vida, entenderão que ninguém quer estar 

passando por isso, assim, a aceitação será mais fácil, pois, o desconhecido assusta. 

 

 

Palavras-chave: Imigração. Processo de Adaptação. Aceitação. 
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DIREITOS HUMANOS, ANTROPOLOGIA E DIVERSIDADE. 

                                                                Brenda de Souza Reis33 

Carmen Stephany Gomes Freire34 

Nataliene Cavalcante Rodrigues 35 

 

Os direitos humanos são todos os direitos e liberdades básicas, consideradas fundamentais 

para a dignidade humana, são os pilares de um diálogo válidos entre as nações, culturas e 

comunidades, capazes de estabelecer referências jurídicas e morais para se ter como base a 

análise da legitimidade do poder estatal, resignando limites objetivos para a cidadania e à 

soberania nacional. O tema dos direitos humanos surge do movimento de globalização da 

cultura, o reconhecimento global com relação à política de direitos humanos bem como as 

lutas em sua defesa continuam a ter uma dimensão nacional, regional e local, o que pressupõe, 

também, políticas de ação que levem em consideração as especificidades do local e dos 

segmentos que os constituem. São caracterizados como universais, indisponíveis, e 

imprescritíveis, no Brasil, os direitos humanos são estabelecidos em lei no artigo 5° da 

Constituição. Federal e dentre alguns direitos nela previstos, podemos destacar: igualdade de 

direitos e deveres entre mulheres e homens, liberdade de pensamento, de crença e de religião, 

proibição de censura, proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem, racismo, tortura 

e tráfico de drogas são crimes inafiançáveis, e entre outros. No entanto quando é feito um 

estudo sobre a população brasileira, podemos ver que mesmo previstos em lei, estes crimes 

são constantemente cometidos sem que haja qualquer tipo de punição a quem o pratica. A 

maior parte destas ações, diz respeito a diversidade, afinal, mesmo que sutilmente, em 

pequenos atos do cotidiano, é possível enxergar a quebra da lei. Para o antropocentrismo o 

termo de direitos humanos universais não pode ser provado, pois, há uma pluralidade em 

manifestações culturais de cada povo e em seus costumes, eles expressam de maneiras 

diferentes os direitos humanos. Para os antropólogos falar de direitos humanos universais, 

sem ponderar sobre as peculiaridades de cada povo, é não respeitar suas particularidades. 

Numa sociedade onde o multiculturalismo é cada vez maior, a disputa por reconhecimento de 

identidades particulares não poderá ser fundada na proteção de qualquer tipo de diferenças. 

Assim, os direitos humanos funcionarão como recurso que protege a universalidade amparada 

na humanidade do homem como tal e que admite a particularidade das culturas somente 

quando não for à razão de exclusões e desigualdades. 

 

 

Palavras-chave: Diferenças, pluralidade, multiculturalismo. 
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IMIGRAÇÃO VENEZUELANA EM BOA VISTA-RORAIMA: PERCEPÇÕES 

ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE A NÃO EFETIVAÇÃO DO DIREITO HUMANO E 

FUNDAMENTAL DO TRABALHO E A SEGURANÇA PÚBLICA 

 

                                                           Daniel de Albuquerque Carmo36 

                                                                                Janaina Rosa Lira37 

 

O fenômeno migratório não é evento recente, o que é provado ao serem observados os 

registros históricos. Um indivíduo ou grupo, em busca de condições de vida favoráveis, 

movimenta-se de um ponto a outro por diferentes motivações, as quais podem ser de ordem 

natural, política, religiosa, econômica e social. Estas podem influenciar o referido movimento 

de maneira isolada ou associada. Na Venezuela, é justamente uma associação de fatores 

(econômico, político e social), aliada a um contexto de crise, que tem provocado a emigração 

de milhares de nacionais. Em razão da localização geográfica, um número expressivo de 

venezuelanos tem escolhido cidades roraimenses como destino, em especial, Boa Vista, por 

oferecer melhor infraestrutura, se comparada aos demais municípios. O crescimento acelerado 

de capital humano e, consequentemente, a ineficiência do mercado local em absorver tal mão 

de obra na mesma proporção têm se traduzido em significativo quantitativo de venezuelanos 

desempregados pelas ruas da capital roraimense. Diante desse contexto e considerando o 

trabalho como direito essencial previsto na Constituição brasileira, em seu art. 6º, e na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 23, busca-se delinear percepções acerca da 

relação entre a não efetivação do direito humano e fundamental do trabalho e a segurança 

pública em Boa Vista. Procura-se, ainda, compreender os aspectos e desdobramentos que 

envolvem o direito ao trabalho. Isso porque a ausência de renda impede a aquisição do 

mínimo necessário à subsistência, afetando, assim, a dignidade humana do indivíduo e 

colocando-o em situação de vulnerabilidade. O não ingresso no mercado de trabalho formal 

e/ou informal, aliado ao anseio de sobrevivência pessoal, tende a inclinar o indivíduo à 

atividade ilícita. É nesse ponto que se estabelece a estreita relação com a segurança pública 

local, pois o direcionamento das políticas públicas não deve ter apenas um viés repressivo, 

mas também preventivo, ou seja, a garantia da manutenção do indivíduo. Para a realização do 

estudo, o qual é marcadamente qualitativo, utilizou-se de pesquisa exploratória em livros, 

artigos e periódicos, bem como de revisão bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Migração, Direito Humano e Fundamental do Trabalho, Segurança Pública.  
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TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS PARA A EXPLORAÇÃO SEXUAL 

 

Manielys Correia de Moura 

Marcello Renault Menezes 

 

O objetivo deste trabalho é investigar a responsabilidade do Estado no tráfico internacional de 

pessoas para fins de exploração sexual, destacando que tal crime tem sido auxiliado por 

fatores como a facilitação das políticas de migração, pela globalização e também pela 

corrupção das autoridades responsáveis. O tráfico de seres humanos é um fenômeno criminal 

de alta complexidade e violação aos direitos humanos, onde grupos criminosos exploram o ser 

humano de variadas formas em troca de capital, tornando-o objeto de um grande negócio 

comercial de alta rentabilidade. Este tipo de tráfico para fins de exploração sexual conta com 

uma rede criminosa extensa, bastante estruturada e hierarquizada que garante o sucesso da 

atividade, dificultando a repressão do crime. Nesse ponto insere-se a globalização, que auxilia 

tal prática criminosa diminuindo as distâncias entre as fronteiras, conectando de forma mais 

fácil e rápida todos os países do mundo através de meios de transporte, de comunicação e de 

transações financeiras cada vez mais eficientes. É notório que a questão do tráfico de pessoas 

no Brasil advém de um conjunto de fatores, envolvendo desigualdade social, vulnerabilidade, 

violência e criminalidade. Em virtude disso, e, reconhecendo a necessidade de combater e 

prevenir a prática criminosa, após ratificação do Brasil ao Protocolo de Palermo, no ano de 

2004, o Estado lançou a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP), 

por meio do Decreto nº 5.948, de 26 de outubro de 2006, envolvendo um processo 

participativo liderado pelo Ministério da Justiça e a criação dos Planos Nacionais de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Segundo dados da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) o tráfico de seres humanos é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do 

mundo, perdendo somente para o tráfico de armas de fogo e de drogas, além de alcançar um 

lucro anual estimado em 150 bilhões de dólares, sendo 99 bilhões de dólares gerados a partir 

do tráfico para fim de exploração sexual.  Como referencial teórico da pesquisa têm-se artigos 

jurídicos com relação ao tráfico humano. A metodologia utilizada foi a de pesquisa quali-

quantitativa buscando explorar o que necessita ser feito a respeito. Espera-se que ao final da 

pesquisa se possa esclarecer qual o papel do Estado no combate ao tráfico de pessoas, dando 

ênfase a prática com fim de exploração sexual, e destacar a necessidade de combate e 

prevenção deste. 

 

Palavras-chave: Tráfico humano, Exploração sexual, Protocolo de Palermo. 
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL NO ESTADO DE DIREITO 

 

Jordan de Castro Pinto Júnior 

Kalinne de Melo Lira 

Marcelle Pinheiro de Brito 

 

RESUMO: O Estado de Direito é uma ideia que teve início na Inglaterra no século XVI, fica 

mais clara no século XIX, e pressupõe que uma unidade política opera a partir de leis e que 

seus indivíduos são iguais perante a lei. Está muito relacionado a democracia, a qual suas 

instituições tentam operar todo tipo de direito e liberdade que a sociedade tem inerente a um 

contrato baseado na Constituição. Essa ideia contrasta com regimes autoritários, pois se 

opõem àqueles que acreditam estar acima da lei. Este trabalho tem como objetivo, justamente, 

analisar as propostas de participação institucionais no Estado de Direito no âmbito brasileiro. 

Os princípios constitucionais, pela sua maleabilidade e flexibilidade, oferecem um suporte 

mais adequado, mais razoável, para construção de um direito mais justo. Com especial 

atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, que, de alguma forma, representa o 

“cerne” de todo o catálogo de direitos fundamentais de uma Constituição, como a 

brasileira. Eles focam na limitação do poder do Estado e nas garantias do cidadão. Caminha 

em paralelo o Estado de Direito, a política e o social. Partindo de uma visão moderna que 

articula todos esses dados, diz Canotilho que: “O Estado de Direito 

transporta princípios e valores materiais razoáveis para uma ordem humana de justiça e de 

paz. São eles: a liberdade do indivíduo, a segurança individual e coletiva, 

a responsabilidade e responsabilização dos titulares do poder, a igualdade de todos os 

cidadãos e a proibição de discriminação de indivíduos e grupos [...] e competências que 

permitam falar de um poder democrático, de uma soberania popular, de uma representação 

política, de uma separação de poderes, de fins e tarefas do Estado.” Ao analisar a relação entre 

o Estado de Direito, suas instituições políticas e os movimentos constitucionais, conclui-se 

que suas ideias são baseadas em uma lei soberana, a qual, para o pensamento constitucional, é 

essencial a existência de uma espécie de liberdade dos cidadãos separada do Estado, ao lado 

de sua participação no Estado, ou seja, a sociedade tem sua autonomia, exprimem seus 

direitos mostrando que todo o poder emana do povo, porém são dependentes do Estado, já que 

este garante esses direitos e regula os conflitos gerados por interesses entre indivíduos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição; Direito; Política; Estado. 
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ELEIÇÕES NA TERRA DE MACUNAÍMA: ABUSO DO PODER ECONÔMICO QUE 

CRESCE E A DEMOCRACIA QUE PADECE 
 

Marcelo Bruno Bedoni de Sousa38 

 

RESUMO: Para além da definição clássica de democracia apresentada por Abraham Lincoln 

(o governo do povo, pelo povo, para o povo) e do parágrafo único do artigo 1º da Constituição 

Federal de 1988 (Todo o Poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição), o presente trabalho apresenta os 

conceitos de democracia representativa e democracia deliberativa, formuladas por Guilhermo 

O´Donnell, contextualizados com a realidade do Estado de Roraima, a Terra de Macunaíma. 

Esse primeiro tipo de democracia representa um regime democrático de fato, já o segundo, 

apenas um governo democraticamente eleito, sendo o modelo predominante na América 

Latina e, como consequência, no Brasil. Desse modo, torna-se necessário uma transição da 

deliberativa para a representativa, pois enquanto esta consiste numa democracia 

institucionalizada, aquela encontra nas eleições a sua principal exteriorização. Em linhas 

didáticas, enquanto na democracia representativa o cidadão compreende a sua importância na 

construção da sociedade e possui um grande controle dos representantes, na deliberativa, o 

cidadão ocupa um papel passivo, se contentando apenas com o seu direito de voto. O Estado 

de Roraima, sem muito esforço, encontra-se dentro da definição de democracia deliberativa, 

no entanto, aprofundando no tema, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar que o 

processo eleitoral nesse regime político não é tão democrático, especialmente por conta de 

abusos do poder econômico utilizado nas campanhas eleitorais. A soberania popular é a 

principal marca da democracia, porém ainda prevalece uma influência indevida do poder 

econômico dos candidatos, abrindo espaço para uma soberania econômica. Práticas como 

compra de voto em grandes proporções, propaganda ilegal, recebimento de doações 

indevidas, gastos superiores aos declarados, entre outras, continuam influentes nas eleições 

brasileiras. Nesse cenário, distante de qualquer entusiasmo, Roraima é um destaque, sendo o 

Estado da federação que mais apresentou denúncias de compra de voto, no período de 2006 

até 2016, inclusive com um aumento das denúncias em cada eleição. Ademais, é oportuno 

destacar dois recentes acontecimentos, a cassação de um Deputado Estadual por abuso de 

poder econômico nas eleições de 2014 e a Operação Cheque Benefício, a qual desarticulou 

um esquema de compra de voto para as eleições de 2018. Esses casos, dentre muitos outros 

que talvez nunca cheguem ao conhecimento do Poder Judiciário, demonstram claramente que 

a democracia deliberativa da Terra de Macunaíma, que já está distante da ideal, representa 

também uma ameaça ao livre exercício da soberania popular, que é o abuso do poder 

econômico crescente no processo eleitoral.  

 

PALAVRAS-CHAVE. Roraima. Terra de Macunaíma. Democracia deliberativa. Abuso do 

poder econômico. 
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A TEORIA CRÍTICA DO DIREITO E OS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL 

                                        
                                                               Vitória Augusta de Queiroz Duarte Maduro39 

RESUMO: A sociedade brasileira do século XXI mostra-se cada vez mais neoliberal, o que 

propicia um contexto em que há sempre uma classe social dominante e hegemônica, e uma 

classe de oprimidos. Dessa maneira, é importante que se pense qual o papel do Direito na 

sociedade contemporânea, e como essa ciência pode ser utilizada para mitigar as 

desigualdades e injustiças sociais. Primeiramente, deve-se frisar que, por um longo período de 

tempo, o Direito foi estudado pelo viés do Positivismo Jurídico, o qual valoriza a codificação 

e tem por base as leis. Entretanto, é necessário que se teçam críticas a essa escola jurídica, 

uma vez que, partindo-se de seus princípios, o Direito torna-se estático. Contudo, a ciência do 

Direito não pode ser estática, porque o Direito é utilizado para resolver conflitos de ordem 

social, e a sociedade é dinamizada. Ademais, em vista da conjuntura política atual do Brasil, 

em que emergem grupos políticos neoliberais e alguns com caráteres fascistas, é necessário 

buscar um Direito que, ao invés de fortalecer a hegemonia de um grupo dominante, proteja as 

minorias sociais, como os negros, mulheres, LGBTQI+ e diversos outros grupos que foram e 

são discriminados ao longo da história. Em vista desse contexto, os movimentos sociais 

tendem a ganhar força, visto que o Estado falhou na tentativa de garantir direitos a esses 

grupos. A partir desse impulso dado aos movimentos sociais, pode-se falar na importância da 

Teoria Crítica do Direito que, segundo o jurista Miguel Reale, deve ser usada como 

instrumento de transformações sociais. Isso pode ser pensado pois essa escola jurídica tem 

como embasamento teórico a Escola de Frankfurt, que defendia a utilização da razão do ser 

humano para a libertação de oprimidos dentro da sociedade capitalista. Dessa maneira, o 

presente trabalho visa a estudar a possibilidade da Teoria Crítica do Direito ser usada para 

resolver as injustiças que existem na sociedade brasileira contemporânea, que, apesar de ser 

tão plural, possui representantes políticos que acreditam que as minorias sociais devem se 

adaptar à maioria, fato esse que reforça a opressão. Os movimentos sociais devem, portanto, 

se apropriar da Teoria Crítica do Direito para buscar a sua libertação do seio de uma 

sociedade neoliberal e com protótipos de fascismo.  
 

PALAVRAS- CHAVE: Movimentos sociais. Minorias. Teoria Crítica do Direito. Libertação. 

Neoliberalismo.   
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A RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA POLÍTICA E DIREITO CONSTITUCIONAL E SUA 

RELEVÂNCIA PARA A CONCRETUDE DO ESTADO DE DIREITO 

 
Arielly Né de Almeida (UFRR)40 

Carlos Eduardo Silva do Nascimento (UFRR) 41 

Victor Luccas Maffei Costa (UFRR) 42 

 

RESUMO: Este trabalho segue uma linha de pesquisa baseada nos temas: Ciência Política, 

Estado de Direito e Constitucionalismo. Esses âmbitos são importantes pilares do Estado 

Democrático de Direito e fundamentam a estrutura política brasileira. A interdisciplinaridade 

entre a Ciência Política e o Direito demonstram uma complementariedade muito grande que 

há entre as essências destes. O objetivo principal desta pesquisa é de estimular análises sobre 

o Estado de Direito, suas instituições políticas e movimentos constitucionais. Para tanto, a 

pesquisa estabelece uma análise acerca das importantes ligações entre esses temas utilizando 

um método investigativo qualitativo, buscando a natureza de cada fenômeno e conceito. A 

construção do trabalho possui uma metodologia dedutiva que fomenta a análise crítica-

reflexiva idealizada. O estudo histórico, legislativo e observacional também são importantes 

contribuintes para a obtenção dos resultados e considerações finais deste. O desenvolvimento 

destes métodos são trabalhados com a utilização de obras, artigos e projetos de pesquisa que 

apreciam a natureza das instituições políticas e dos movimentos constitucionais, seus 

conceitos e aplicações. Além dos já mencionados há a utilização da legislação, de maneira 

específica a Constituição Federativa Brasileira. O constitucionalismo espelha fatos e valores 

da sociedade por meio da Constituição e através dos princípios constitucionais oferecem um 

suporte para a utilização do direito como um direito justo na sociedade. Através da 

compreensão do constitucionalismo é notório a importante relação entre o direito e a estrutura 

política, todas as instituições da política e o Estado como um todo. O estudo desenvolvido 

acerca das disciplinas supracitadas concluem o que já se entendia inicialmente, o Estado 

Democrático de Direito é fruto dessa importante fusão. É inegável que tanto o Direito, como a 

Ciência Política não se limitam apenas às instituições políticas e movimentos constitucionais, 

as duas disciplinas carregam consigo uma compreensão muito mais ampla e singular. 
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NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL NO PROCESSO JUDICIAL COMO 

INSTRUMENTO DE AMPLIAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA 

 

Renata Souza da Rocha 

Maycon Quaresma Leitão 

 

O Código de Processo Civil de 2015, inovou no sentido de primar pela autonomia da vontade 

das partes, bem como na valorização da conciliação, valendo-se do instituto da cooperação 

entre os sujeitos do processo, para que com auxilio mútuo contribuam na resolução dos 

conflitos, com vistas a obter-se decisões meritórias justas, céleres e efetivas. Com advento do 

CPC prima-se pelos procedimentos arbitrais e de mediação, a qual permite os sujeitos da lide 

liberdade para decidir as regras para resolução do conflito. É, pois, neste contexto que surge a 

possibilidade no processo judicial, que as partes de igual modo, participem e contribuam 

diretamente da construção da atividade procedimental, permitindo assim aos sujeitos do 

processo regrar o procedimento judicial em busca da melhor solução ao litigio. Tal 

possibilidade encontra esteio no artigo 190 do CPC/15, que dispôs a respeito dos negócios 

jurídicos processuais, admitindo-se que as partes possam regular o procedimento judicial da 

forma mais adequada à satisfação de seus interesses. Contudo esse poder de negociação das 

partes no âmbito do processo judicial, está limitada aos ditames do próprio ordenamento 

jurídico brasileiro, tais como, as partes devem ser capazes, e a demanda deve versar sobre 

direitos disponíveis. A possibilidade da realização do negócio jurídico processual trouxe 

benesses as partes do processo, e em contexto gerais a própria justiça, visto que o instituto 

permite a efetividade dos princípios que regem o direito brasileiro, notadamente a celeridade e 

economia processual, bem como reflete uma resposta rápida e efetiva da Justiça as demandas 

processuais, transparecendo a sociedade a sensação de resolução das lides, e desconstrução da 

ideia de morosidade da Justiça Brasileira. Portanto, a utilização do instituto negócio jurídico 

processual confere a ampliação do princípio constitucional de acesso à Justiça, em razão das 

partes poderem valer-se daquele em sede judicial para solucionarem da melhor forma possível 

seus conflitos, e atendendo suas reais necessidades. 
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INOVAÇÕES NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 

Jaasiel Gipson da Silva Campos 

 

O presente trabalho tem como finalidade analisar as inovações na soluções de conflitos 

previstas no Código de Processo Civil de 2015, trazendo sua evolução legislativa bem como 

sua previsão nos dispositivos do atual CPC. Nesse sentido serão expostos os métodos 

consensuais de solução de conflitos examinando seus conceitos, definições e institutos gerais, 

acerca dos temas conciliação, mediação e arbitragem. OBJETIVO: Elucidar a evolução 

histórica e a introdução dos meios de resolução de conflito de forma amigável e pacífica entre 

os atores em uma demanda judicial, em consonância com a evolução legislativa introduzida 

no atual código de processo civil o qual trouxe inúmeros benefícios em decorrência de suas 

alterações. METODOLOGIA: Realizar-se-á uma pesquisa pelo método dedutivo de cunho 

qualitativo, exploratório e bibliográfico, demonstrando à importância da inversão do ônus da 

prova nas relações consumeristas das quais foram feitas por meio de estudos sistematizados 

que marcaram as visões de estudiosos ligados ao Código Processo Civil. RESULTADOS: O 

Código de Processo Civil trás como forma de política pública o acesso à justiça pelos 

brasileiros no auxílio da desburocratização jurídica que permitirão um exercício de cidadania 

democrática e uma economia fenomenal de recursos materiais e de pessoal. O legislador 

incorporou os métodos de resolução de conflitos que alcançam de modo mais apropriado a 

solução dos litígios, por meio dos institutos da arbitragem, mediação e conciliação que há 

tempos eram uma preocupação dos doutrinadores e estudiosos do direito, pois as 

controvérsias entre as partes de um processo judicial possibilitando assim um melhor acesso 

ao poder judiciário. O diálogo resolutivo entre as partes promove, acrescenta e incentiva ações 

que resultem na resolução amigável e harmônica nos litígios. CONCLUSÃO: O entendimento 

de que a conciliação, a mediação e a arbitragem são a formação de uma cultura de 

pacificação, elemento principal, para contrariar a cultura da necessidade de uma decisão 

judicial litigiosa. Assim a sociedade deve evoluir para uma mudança comportamental que 

deverá permitir mudanças significativas dos paradigmas sobre a solução de conflitos, 

iniciando pela conscientizarão entre os operadores do direito, por meio de informativos e 

programas sociais a respeito dos meios alternativos de conflitos que deverão ser valorizados 

podendo oferecer uma tutela jurisdicional eficaz que contribuirá para o fortalecimento do 

judiciário. 
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: REFLEXOS DOS 4 ANOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

NA COMARCA DE BOA VISTA - RORAIMA. 

Kaline Olivatto 

O presente artigo visa o levantamento de dados dos quatro anos da implementação das 

audiências de custódia na Comarca de Boa Vista – Roraima, tais como: número de audiências 

realizadas, número de flagranteados e reiterações, número de prisões preventivas decretadas, 

liberdades com cautelares ou compromissos, relaxamentos, encaminhamentos assistenciais e 

possíveis indícios de agressão policial, e, a partir desses dados, serão analisados os reflexos 

desse novo instrumento processual na capital Boa Vista, sejam eles positivos ou negativos, à 

luz dos normativos vigentes. A metodologia abordada será quantitativa, pois se centra na 

objetividade, aplicada, exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica e com análise 

documental, explicativa, e com pesquisa de campo, pois a coleta dos dados ocorrerá junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e obtenção de dados em sites oficiais como o do 

Conselho Nacional de Justiça. A obrigatoriedade da realização da audiência de custódia no 

Brasil já era reconhecida desde a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (artigo 7, 

5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (artigo 9, 3), e deveria estar em 

vigor no ordenamento pátrio desde o início dos anos 90, o que de fato não ocorreu. Somente 

em 2015, com um projeto do Conselho Nacional de Justiça é que a garantia da realização das 

audiências de custódia foi assegurada, sendo a sua implantação considerada meta alcançada 

em todas as unidades da federação. No Estado de Roraima também não poderia ter sido 

diferente, com a instituição do Núcleo de Plantão Judicial e Audiências de Custódia 

(NUPAC) da Comarca de Boa Vista, houve a alteração da sistemática de trâmite das 

audiências de custódia no âmbito do Poder Judiciário. A audiência de custódia é o 

instrumento processual de garantia ao preso em flagrante de ser apresentado dentro de 24 

horas de sua prisão à autoridade judicial, para avaliação da legalidade e necessidade de 

manutenção da prisão. Não obstante a existência de acordos internacionais, no Brasil não há 

lei regulamentando o tema, contudo, a uniformização dos fluxos e procedimentos pelo CNJ 

foi referendada pelo Brasil por duas decisões do Supremo Tribunal Federal (ADI 5240 e 

ADPF 347). Mas as discussões sobre o assunto continuam, sendo objeto de críticas e 

polêmicas. Será que nos últimos anos no Estado de Roraima as audiências de custódia 

soltaram mais presos flagranteados do que prenderam? Como os magistrados vem decidindo 

nas audiências de custódia? Quais as principais medidas cautelares diversas da prisão vem 

sendo aplicadas e por quê? Que reflexos essas decisões têm ocasionado ao Estado? Essas 

indagações são objeto da presente pesquisa e serão analisadas de forma crítica valorativa pela 

autora. 

 

Palavras-chave: Reflexos da audiência de custódia. Comarca de Boa vista - Roraima. 
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E A HUMANIZAÇÃO DO PROCESSO PENAL 

Manoella Dias de Medeiros Nascimento 

Marcello Renault Menezes 

 

A presente pesquisa tem por objetivo apresentar como a audiência de custódia humaniza a 

prestação jurisdicional, dando direito aos réus à uma entrevista com um juiz ou pessoa 

competente, em até 24 horas, para avaliação da legalidade e necessidade da prisão. A previsão 

legal pode ser encontrada nos Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil no art. 7°, inciso 

5°, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o qual é no sentido de declarar que toda 

pessoa detida ou retida deve ser conduzida à presença de uma autoridade que exerça as 

devidas funções judiciais. A proposta investigativa tem por pressuposto analisar os direitos do 

indivíduo detido dentro do Sistema Jurídico Brasileiro onde, até pouco tempo, não havia a 

possibilidade do exercício do direito previsto no Tratado Internacional ratificado pelo Brasil a 

saber à Convenção Americana de Direitos. Anteriormente, o preso somente teria o primeiro 

contato com o Juiz na Audiência de instrução e julgamento, meses depois de preso. Em 2015, 

o CNJ lançou um projeto para realização do direito da audiência de custódia, porém apenas no 

estado de São Paulo as audiências estão sendo realizadas desde 2014, sob determinação do TJ, 

regulamentada pelo Provimento Conjunto N° 03/2015, presidida por uma autoridade 

competente. Assim, pretende-se abordar como a audiência de custódia pode proporcionar a 

redução da superlotação nas penitenciárias brasileiras. Com isto, o juiz pode, prima face, 

verificar a situação do preso em flagrante e delito, evitando a superlotação carcerária, 

podendo também substituir os casos de flagrante e delito por medidas cautelares ou até 

mesmo convertê-la em prisão preventiva. Como referencial teórico da pesquisa têm-se artigos 

jurídicos e posicionamentos de doutrinadores modernos com relação a utilidade para fins de 

redução das prisões ilegais e a garantia dos direitos fundamentais do preso. A metodologia 

utilizada foi de pesquisa bibliográfica no âmbito de pesquisa qualitativa buscando ideias para 

indicar o caminho correto sob a questão em evidência. Espera-se que ao final da pesquisa se 

possa demonstrar como a humanização dos direitos humanos previsto nas audiências de 

custódia ajude a reduzir a superlotação das cadeias públicas e prevenir o abuso de direitos 

fundamentais assegurados pela Constituição Federal.  
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A EXECUÇÃO DA PENA DE PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA 

INSTÂNCIA E O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 

Ithalo Bruno Alves Carneiro 

Universidade Estadual de Roraima 

 

A execução da pena de prisão após a confirmação da condenação em segunda instância é 

fonte de grande divergência entre o entendimento jurisprudencial e doutrinário, ao se aplicar a 

pena imputada antes do esgotamento das vias recursais, estará sendo mitigado um dos 

princípios basilares do processo penal que é previsto expressamente na CF/88, a presunção de 

inocência. O inciso LVII do art. 5º da CF traz esculpido que “ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, tal dispositivo é 

considerado por grande parcela da doutrina como uma garantia fundamental, não admitindo 

mitigação pois é uma defesa imediata do indivíduo contra a arbitrariedade estatal. Por outro 

lado, quem defende a execução da pena antes do trânsito em julgado considera que o próprio 

sistema processual penal já admite relativização da presunção de inocência nos casos de 

prisão preventiva, temporária ou em flagrante. Outro ponto a se salientar é de que a partir da 

segunda instância, o julgamento do STJ e STF não se debruça na análise das provas, mas 

apenas sobre legalidade na condução do processo que possam ensejar nulidades. 

Anteriormente a posição majoritária era de que não se poderia em hipótese alguma correr o 

risco de cercear a liberdade de uma pessoa que ainda pudesse recorrer, porém, as mudanças 

sociais que adviram da expansão do acesso à internet e com a massificação da divulgação de 

escândalos de corrupção e impunidade, modificaram o cenário político-social de modo que a 

sociedade, neste momento, anseia e suplica por renivação no contexto político e, acima de 

tudo, na responsabilização de corruptores e corruptos. Buscando fomentar a discussão e 

reflexão sobre a possibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado, 

aprioristicamente se fará uma análise histórica da execução penal e do princípio da presunção 

de inocência no Brasil e no mundo, bem como da jurisprudência dos tribunais superiores, STJ 

e STF. Em seguida analisar-se-á a relação entre a presunção de inocência, o trânsito em 

julgado e demais princípios penais e processuais penais correlatos, e também sobre a 

divergência doutrinária acerca da possibilidade ou não da relativização do princípio da 

presunção de inocência. Concluiu-se que a política que ensejou a aplicação absoluta do 

princípio da presunção de inocência surgiu de fatos teratológicos praticados durante o período 

da ditadura. Hodiernamente, a aplicação de tal princípio deve ser relativizada uma vez que a 

segurança jurídica que embasa as decisões de primeira e segunda instância é suficiente para 

que o réu possa aguardar o julgamento de eventuais recursos preso. Tal entendimento não 

representa um retrocesso em termos de direitos humanos pois após o julgamento pela segunda 

instância se encerra a análise de mérito, deixando a cargo do STJ e STF apenas volver-se 

sobre questões processuais formais e violação de garantias constitucionais que dificilmente 

provariam a inocência do réu, mas tão somente que houve falha na condução do processo. 
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LIMITAÇÕES JURISPRUDENCIAS DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

BAGATELA. 

Lorena Meireles(loresmeireles22@gmail.com)  

Marcello Renault Meneses(dr.mrenault@hotmail.com)  

 

O princípio da bagatela ou da insignificância, refere-se a existência de casos onde os fatos 

praticados são meramente irrelevantes ao mundo jurídico, consistindo assim na exclusão de 

ilicitude, não importando se ainda ocorra lesividade mínima, ao bem tutelado. O presente 

trabalho tem o objetivo de expor sobre como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), vê esse 

princípio inserido na Administração pública, em casos de crimes contra o próprio Estado, 

praticados por seus funcionário. Assim este requer uma análise mais concentrada e profunda 

sobre sua aplicabilidade. Ademais, analisar o porquê da decisão do STJ, sobre casos de crimes 

de peculato, que em primafacie deve-se ser aplicado o princípio abordado, devido suas 

pequenas proporções. O método tem fundamental importância para a elaboração e fecho do 

trabalho, neste ponto foram utilizadas a compreensão e a analise, com a ajuda do método 

qualitativo e através da investigação pelos meios apreciados. Os materiais utilizados no 

andamento e fito do trabalho se deu por meio de pesquisas jurisprudenciais e bibliográficas 

em livros, artigos e sites. Aos olhos do STJ o princípio da bagatela, a qual é excludente de 

ilicitude na matéria penal, não tem poder na esfera da Administração pública, a qual decidiu 

no texto da súmula, 599, “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a 

administração pública”, desse modo em casos de peculato, que mesmo que tenha proporção 

mínima, não ocorre a exclusão de ilicitude do fato. Ao se analisar vê-se que os crimes de 

insignificância na esfera penal devem ser observados de forma divergente, ao ser comparado 

com os crimes praticados por funcionários de órgãos públicos. O STJ entende que essas 

pessoas indiretamente são entes do Estado, não devendo de modo algum atentar contra ele. 

Essa decisão do STJ, se diverge com a do STF, que aceita a exclusão de ilicitude em casos de 

pouca relevância ao bem jurídico. A posição aferida pelo STJ está apropriada, pois os 

próprios funcionários devem cuidar e proteger as entidades estatais. Ao se aplicar a norma e 

penalizar essas pessoas pela pratica desse crime, mesmo sem ter lesividade ofensiva grandiosa 

ao bem jurídico, é mais que correto se observarmos sob prisma de que todos devem respeitar e 

resguardar os entes públicos, principalmente quem faz parte desse contexto. Portanto, espera-

se que a penalização ocorra, pois o STJ foi muito cauteloso em explorar casos de peculato sob 

outra óptica. A não penalização de certas condutas dos funcionários é reprovável, sendo que 

estes devem agir sempre de boa-fé para o desenvolvimento e progresso de órgãos públicos, se 

no exercício de sua função afrontam o próprio estado, sendo eles parte do Estado, não tem 

como não haver uma penalização, por mais insignificante que o caso pareça. Não é utopia 

requerer deles o respeito a moralidade pública no exercício de suas funções. 
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A CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO 

Íngrid Suéllen Marcelino Magalhães de Brito 

O presente trabalho visa apresentar noções acerca dos crimes de perigo abstrato, tendo como 

objetivo fundamental investigar a sua constitucionalidade frente ao princípio da ofensividade. 

Desde a existência da humanidade, as pessoas entram em conflitos; e, a princípio, quando o 

Estado ainda não tutelava tais relações, as hostilidades eram resolvidas através de lutas 

corporais. Com a criação do ente estatal, foi possível a defesa dos direitos de forma mais 

justa, através da criação de penas e crimes para punir as condutas que gerassem perigos à 

humanidade. No entanto, com o passar do tempo e o advento da Revolução Industrial, a 

sociedade passou a estar exposta a mais riscos. Com efeito, embora anteriormente à 

Revolução existissem riscos, estes eram considerados casos isolados, enquanto após passaram 

a afetar a globalidade. Como forma de prevenir a ocorrência de alguns desses riscos, foram 

criados os crimes de perigo abstrato, os quais se contrapõem aos crimes de perigo concreto e 

não apresentam o perigo no tipo, eis que esse é presumido, não sendo necessário sequer que 

esteja presente no caso concreto. No entanto, embora haja previsão de tais crimes no Código 

Penal e mesmo nas legislações penais extravagantes, como o delito previsto no artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, muitos doutrinadores defendem a inconstitucionalidade de tais 

crimes, com base no princípio da ofensividade, que pressupõe não haver crime sem lesão ou 

perigo de lesão a um bem jurídico de outra pessoa. Rogério Greco, por exemplo, entende 

serem inconstitucionais tais delitos, alegando que estão contrários tanto ao princípio da 

ofensividade como ao da legalidade, e que as tipificações devem respeitar os princípios, que 

são a base do ordenamento. Fernando Capez, por sua vez, embora entenda que violam o 

princípio, entende serem aqueles constitucionais. Alguns doutrinadores, como Cezar Roberto 

Bitencourt, adotam, por fim, teoria mista, pois inferem que devem os crimes de perigo 

abstrato serem ajustados no âmbito da conduta; somente devendo ser puníveis se ao menos 

apresentarem um potencial risco a um bem jurídico. Também os Tribunais entendem, em 

alguns casos, que, por não apresentarem qualquer risco a bem jurídico, devem os crimes de 

perigo abstrato serem relativizados; em outros, no entanto, entendem ser o risco presumido, 

sem a necessidade de demonstração. Assim, conquanto os crimes de perigo abstrato sejam 

previstos no ordenamento jurídico brasileiro, esses devem ser analisados com cautela, eis que, 

com base no princípio da ofensividade, não devem ser punidas as condutas que sequer 

apresentam um potencial risco a bem jurídico alheio. 
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A HUMANIZAÇÃO DA PENA POR MEIO DA REMIÇÃO: UMA REALIDADE 

Rodrigues, Ronaldo Barros43 

Menezes, Marcello Renault44 

   

Nos dias atuais convivemos com as informações na mídia de televisão, rádios e jornais 

impressos noticiando à situação caótica com rebeliões e fugas no sistema prisional do Brasil. 

O Sistema prisional brasileiro passa por uma crise sem precedentes. Por todo o país espalham-

se evidências de um acelerado e perigoso processo de deterioração. A prisão é uma bomba-

relógio que a sociedade resiste a enxergar, apesar da frequência e selvageria das rebeliões. A 

remição da pena é um tema de grande importância na atualidade considerando que é uma das 

formas de humanização da pena, conforme as legislações vigentes. Nesse sentido surgiu em 

11 de julho de 1984 a Lei nº 7.210, chamada de Lei de Execução Penal, trazendo uma nova 

proposta ao sistema prisional, tendo, entre outros méritos, o de abreviar, pelo trabalho, parte 

do tempo da condenação. O instituto da remição da pena provém do Direito Penal Espanhol, 

que teve como objetivo desafogar os presídios, tendo em vista, o excesso de presos durante o 

período da guerra civil. A Lei de Execução Penal no Brasil inseriu punições por 

comportamentos indisciplinados e abusivos, porém trouxe também prêmios e recompensas 

àqueles que procedem nos termos da Lei. A remição da pena está disposta na Lei de Execução 

Penal dos artigos 126 ao 130, definindo como abreviação do tempo no cumprimento das 

penas privativas de liberdades, por meio do trabalho e do estudo. A remição se apresenta 

também como um benefício para o Estado, pois o mesmo reduz gastos e diminui o número de 

apenados dentro do sistema prisional. O objetivo do presente trabalho é demonstrar e analisar 

os questionamentos jurídicos que envolvem a disciplina remição da pena na Lei de Execução 

Penal Brasileira e o aspecto da ressocialização do apenado. Expor noções básicas sobre a 

razão de ser do trabalho e da educação no âmbito prisional, que são pressupostos para a 

aquisição do direito a remição, em que o apenado, desde que preenchidos os requisitos 

objetivos, pode abreviar parte do tempo da sua condenação. O referencial teórico a ser 

utilizado serão as normas contidas nas legislações constitucionais e infraconstitucionais 

brasileiras. A metodologia de pesquisa que será utilizada é a pesquisa bibliográfica e 

documental com consulta a documentos oficiais. Diante do exposto, espera-se no final da 

pesquisa demonstrar os benefícios quais sejam diminuição do tempo no cárcere o que leva a 

um menor gasto público com apenado, a formação profissional e intelectual, assim, reduzindo 

significativamente a reincidência na pratica de crime e na diminuição da incidência de dano 

ao patrimônio público causado pelas rebeliões nos presídios. 

 

Palavras-chave: Sistema Prisional, Remição de Pena, Lei Execução Penal, Ressocialização. 
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REGULAMENTAÇÃO SOBRE CRIME DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS E 

ASSEMELHADOS 

 

Naíne Sobrinho Sampaio 

Marcello Renault Menezes 

 

A presente pesquisa tem por objetivo questionar, primeiramente, o que caracteriza maus-tratos 

aos animais e salientar que, ocorre a omissão em vários casos em virtude do medo de 

denunciar, propina, e até mesmo profissionais que desconhecem as providências a serem 

tomadas. A proposta investigativa tem por pressuposto a primeira lei de proteção aos animais 

do Brasil que foi promulgada no ano de 1924, regulamentando as “casas de diversões 

públicas”, proibindo entretenimentos como briga de galo e corrida de touros. Tratando-se de 

abandono, este ato é tido como crime, e deve ser punido com detenção, multa e perda da 

guarda do animal, segundo o Art. 32 da lei n. 9.605/1998. No entanto, este tipo de atitude 

também prevista no Art. 164 do Código Penal. A constituição federal de 1988 também trouxe 

um avanço, dedicando um capítulo ao meio ambiente. No Art. 255 da CF diz-se que o maio 

ambiente é bem de uso comum e essencial à qualidade de vida. Assim, pretende-se verificar 

que apesar da pena restritiva ser relativamente, “insignificante” o intuito desta é reprimir os 

atentados contra os animais, demonstrando que tais não sairão impunes. Contudo, deve-se 

advertir que retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa na lei, para satisfazer interesse pessoal, é crime. Como referencial teórico 

de pesquisa têm-se a doutrina de Rutineia Rossi que defende de apesar de não serem capazes 

de falar, os animais têm a capacidade de sofrer. A questão de crueldade com os animais, cabe 

denúncia tanto a animais domésticos como silvestres. A metodologia de pesquisa utilizada é a 

qualitativa pois busca expor complexidade e dimensão do problema. Uma observação 

relevante é que, geralmente, em casos de ocorrência de maus tratos a animais domésticos, 

algumas vezes coincidem com violência doméstica (parceiro, ou filhos). Ao final da pesquisa, 

espera-se que os indivíduos tenham consciência de assumir uma guarda responsável de seus 

animais. Um exemplo seria a concordância da família com a permanência do animal no 

recinto, levar o animal regularmente ao veterinário e mantê-lo devidamente alimentado e 

higienizado, evitando problemas futuros.  

 

Palavras-chave: maus-tratos, animais, meio ambiente, denúncia. 
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REMIÇÃO DA PENA: O PAPEL DO ESTADO NA GARANTIA DESSE DIREITO A 

REMIÇÃO DA PENA E A SUA APLICABILIDADE NO SISTEMA PRISIONAL 

BRASILEIRO 

45Ariel Mangabeira da Silva (ariel.mangabeira@gmail.com) 
46Marcello Renault Menezes (Dr.mrenault@hotmail.com) 

 

A presente pesquisa tem por objetivo abordar o instituto da remição e as suas aplicações, bem 

como o seu papel ressocializador na vida do condenado e as dificuldades do Estado em 

relação a aplicabilidade deste instituto. A remição encontra disposição legal nos artigos 126 

ao 130 da Lei de Execução Penal. A proposta investigativa tem por pressuposto a discussão 

sobre a remição por leitura e como isso influenciará o sistema carcerário brasileiro. Assim 

pretende-se analisar os meios em que a educação nos presídios pode possibilitar a reinserção 

do condenado na sociedade, e não a reincidência do mesmo no mundo do crime. Tal instituto 

é de extrema importância para a ressocialização do condenado já que lhe oferece uma nova 

chance para estudar e trabalhar bem como, a oportunidade de ascensão econômica. É 

importante notar que, “não há remição da pena na hipótese em que o condenado deixe de 

trabalhar ou estudar em virtude da omissão do Estado em fornecer tais atividades” (HC 

175718/RO, Rel. Ministra Marilza Maynard, Sexta Turma, Julgado em 05/12/2013, DJE 

16/12/2013). Destarte, o entendimento do STJ é que não haverá o deferimento da remição da 

pena nos casos em que o condenado não trabalha ou estuda por consequência da falta de apoio 

do Estado, portanto, a remição ficta passa a ser descaracterizada. A remição ficta trata dos 

casos em que o apenado não possui apoio do Estado como já dito anteriormente, porém, 

possui a vontade de laborar, e caso a vontade seja atestada, o benefício da remição seria 

garantido. Como referencial teórico da pesquisa, destacam-se o entendimento de Rogério 

Greco e o do doutrinador Mirabete, para Greco a remição deve, sim ocorrer, mesmo que ficta, 

já que é um direito do apenado, e portanto, a responsabilidade não é sua se o Estado não 

propicia a efetivação do trabalho. No entanto, Mirabete baseia-se no princípio da igualdade e 

da isonomia, já que assim o instituto da remição ficta estaria sendo desigual com aqueles que 

de fato, realizaram a atividade laboral. Desta forma, entende-se que não há um consenso sobre 

a remição, restando apenas um estudo mais aprofundado da realidade social e da 

jurisprudência para se analisar a possibilidade de ocorrer a remição ficta. No entanto mesmo 

com a falta de meios para que o Estado possa atuar e garantir a atividade laboral e portanto, o 

benefício da remição, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) autorizou por meio da 

Recomendação n° 44/2013, a possibilidade da remição pela leitura. A metodologia utilizada é 

a pesquisa qualitativa através da obtenção de informações de livros e artigos relacionados ao 

assunto, buscando a difusão do conhecimento acerca da matéria estudada. Espera-se ao final 

da pesquisa explicitar a importância da remição por leitura como atividade complementar e a 

trabalhista como elemento ressocializador na vida do apenado. 

 

Palavras-chave: Remição, Estado, Aplicação. 
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DELAÇÃO PREMIADA: HISTÓRIA E SUA EFETIVAÇÃO NA ATUALIDADE 

Vitória Maria Sousa Leite¹-vitoriamaria_98@hotmail.com. 

Marcello Renault Menezes²-dr.mrenault@hotmail.com. 

 

A pesquisa tem por objetivo o estudar o conceito ,a efetivação e as implicações da delação 

premiada. O instituto é um tema incluso no Direito Penal e na criminologia, presente no 

ordenamento jurídico brasileiro desde as Ordenações Filipinas. Entrou no direito brasileiro em 

janeiro de 1603, vigorou até a entrada em vigor do Código Criminal de 1830 que o extinguiu, 

e retornou ao nosso direito mais recentemente através de diversas sob a justificativa de ser 

parte da política criminal do Estado. Na história ela ganhou notoriedade quando a reposição 

no seio da igreja era oferecida aos hereges no período de inquisição, lhes era dado um período 

concedido, para confessar e delatar todos envolvidos. A proposta investigativa tem por 

pressuposto sua disposição que se encontra em diversas leis e na própria Constituição, como:  

Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90, art. 8.º, par. ún.);Lei do Crime Organizado (Lei 

n. 9.034/95, art. 6.º); Código Penal (art. 159, 4.º – extorsão mediante sequestro);Lei de 

Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/98, arts. 1.º e 5.º);Lei de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas (Lei n. 9.807/99, arts. 13 e 14;Lei Antitóxicos (Lei n. 11.343/2006, art. 

41).  Assim pretende-se abordar o conceito de delação que visa obter informações 

confessionais de participantes organizações criminosas em troca de redução de pena ou 

mesmo a liberação desta. Quando o acusado concorda em delatar abre mão de seus direitos 

garantidos na constituição, trai seus companheiros a fim de beneficiar a si próprio ,e o 

objetivo do  Estado, que  é dar celeridade ao processo. Alguns não aprovam a delação com o 

argumento de “extorsão premiada”, além disso não há garantia certa de proteção integral do 

Estado,  por outro lado, os que são a favor defendem a ideia da celeridade e a verdade dos 

fatos no processo que a delação oferece. As problemáticas quanto a efetivação do Estado 

estão relacionadas a segurança ao delator e sua família, o que põe a prova a garantia dos 

direitos fundamentais dispostos em leis e na Constituição. Nota-se que há uma 

supervalorização do acusado diante do sistema exposto no ordenamento brasileiro, que põe o 

indivíduo em obediência às ordens do Estado e em troca recebe o “prêmio” da liberdade. Essa 

valorização só tem o objetivo de conduzir o acusado à condenação, pois este abre mãos de 

seus direitos, e é tratado como peça fundamental no processo. Como referencial teórico da 

pesquisa tem-se os dispositivos das leis, artigos do Código penal e artigos de acadêmicos 

estudiosos do direito e doutrinadores como Piragibe e Malta e Agnaldo Simões Moreira Filho, 

utilizando-se, assim,  da metodologia dedutiva. Espera-se ao final da pesquisa compreender o 

objetivo, efetividade e necessidade da delação, de modo que não acabe se tornando um 

empecilho dos direitos fundamentais em vez de auxílio no processo penal. 
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A ANTINOMIA ENTRE O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E O CÓDIGO 

ELEITORAL 

Rafael de Almeida Costa - costa.rafaeldealmeida@gmail.com.  

Rozane Pereira Ignário - rozanerr@gmail.com. 

  

Vivemos tempos em a vida política está cada vez mais em evidência no cotidiano das pessoas, 

seja pela atual facilidade no acesso à informação, seja pelo maior interesse do público em 

geral nos assuntos que os cercam. Talvez devido a maior publicidade dada aos inúmeros 

escândalos de corrupção na política e aos extensos processos que se desenrolam nas instâncias 

judiciais tenham despertado tal interesse. Fato é que o legislador vem buscando melhorar os 

procedimentos e as leis afins, dando maior celeridade aos processos e resposta mais eficaz à 

população. Como exemplo temos a edição da Lei nº. 11.719/2008 que alterou o Código de 

Processo Penal e buscou tornar mais célere a persecução penal em consonância com os 

mandamentos e princípios constitucionais vigentes. Por outro lado, não houve idêntica 

atualização das leis especiais – no tocante ao presente estudo – O Código Eleitoral. Assim, o 

objetivo deste trabalho é fazer a análise dos conflitos causados com as modificações do 

legislador, que chegam a causar certa insegurança jurídica, especialmente considerando que a 

Lei nº. 11.719/2008 trouxe diversas regras mais benéficas ao réu, regras estas que não existem 

no Código Eleitoral. Residindo assim o conflito, ponto central desse estudo, visto que a Lei 

nº. 11.719/2008 é legislação comum e o Código Eleitoral é legislação especial, portando mais 

específica no campo dos conflitos de leis. Buscou-se, por pesquisas essencialmente 

bibliográficas, o posicionamento dos diversos doutrinadores, seja os defensores da 

inaplicabilidade dessas novas disposições processuais que fundam seu convencimento no 

disposto no art. 364 do Código Eleitoral, bem como no § 2º do art. 394 do CPP, os quais 

estabelecem, em suma, que o procedimento comum só terá aplicação ao procedimento 

especial quando este último for omisso (princípio da especialidade e subsidiariedade), seja os 

defensores da aplicação das regras procedimentais trazidas pela Lei n. 11.719/2008 ao 

processo penal eleitoral que afirmam que as alterações implementadas no CPP são mais 

benéficas aos acusados, porquanto concretizadoras dos princípios da ampla defesa e do 

contraditório bem como da duração razoável do processo e estão em consonância com a atual 

ordem constitucional. Após análise das diversas razões, chegou-se a conclusão de que para 

solucionar a antinomia atualmente existente entre os dispositivos do Código de Processo 

Penal e do Código Eleitoral, na parte relativa ao procedimento processual penal, deve-se 

superar o usual método de utilização do princípio da especialidade a fim de se adotar opção 

hermenêutica mais consonante com a atual ordem constitucional, que, como se sabe, impôs 

não apenas ao legislador mas também ao aplicador do Direito a adoção de instrumentos e 

opções judiciais que concretizem a ampla defesa, o contraditório e a duração razoável do 

processo. Por outro lado, impõe-se uma urgente reforma no Código Eleitoral, na parte relativa 

ao procedimento penal, a fim de adequá-lo à atual ordem constitucional bem como ao estatuto 

processual penal comum, devendo o Código Eleitoral contemplar apenas os elementos 

efetivamente especializantes. 
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CRIMINALIZAÇÃO DA FAKE NEWS 

 

Gabriel Freitas de Sousa47 

Marcello Renault Menezes48 

 

A globalização foi o ponto de partida para um intenso processo de comunicação e avanço 

tecnológico no mundo pós Segunda Grande Guerra. Pois a partir disso houve uma demasiada 

troca de informação entre as diversas nações, e atualmente, qualquer indivíduo pode abrir seu 

celular e trocar informações com qualquer outra pessoa do mundo. Essa intensa isso acabou 

por gerar uma grande disseminação de informação, sobre cultura, política, religião, 

atualidades entre outros assuntos. Mas atualmente um novo fenômeno titulado de Fake News 

vem surgindo em decorrer dessa comunicação. A Fake News é uma notícia falsa que não 

possui autoria declarada, fonte, data ou veracidade em seu texto. Ela é transmitida de um 

usuário de internet para outro através das redes sociais, com o intuito de influenciar diversas 

pessoas e poder prejudicar ou beneficiar alguma pessoa física ou jurídica. E atualmente há 

uma grande discussão entre a questão da Fake News ser criminalizada ou não, pois até o 

seguinte momento a Fake News não possui uma tipificação no Código Penal Brasileiro, isso 

acaba por deixar uma grande lacuna na norma jurídica brasileira, gerando um inseguridade 

normativa. Tendo em vista isso o presente artigo tem como principal objetivo difundir o 

conhecimento sobre esse novo fato social que surge, e as possibilidades de que maneira ele 

pode influenciar na legislação Brasileira, tendo em vista a possibilidade de sua 

criminalização. Para isso este artigo busca informar de forma coesa e simples a evolução da 

Fake News na sociedade brasileira, mostrando o quadro atual em que ela pode ser enquadra 

de acordo com a legislação vigente, e se a criminalização dessas notícias falsas é a melhor 

opção para o judiciário e para a nação brasileira. A pesquisa foi feita de forma qualitativa 

usando o método dedutivo com embasamento em pesquisas bibliográficas e acesso a artigos 

científicos publicados em sítios. 
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O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E O ESTATUTO DA  PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Luciane Oliveira da Silva 

Marcello Renault Menezes 

 

A presente pesquisa discorre sobre os novos conceitos elencados na Convenção Internacional 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência e, consequentemente, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, referente ao crime de estupro de vulnerável e os reflexos no Código Penal. Com a 

entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015, houve reconhecimento de direitos a declaração da 

capacidade e da autonomia da vontade para decidir acerca dos assuntos sexuais. A referida lei 

trouxe mudanças no ordenamento jurídico brasileiro, tornando as pessoas com deficiência 

mental absolutamente capazes para exercer seus direitos da vida civil. O Estatuto da Pessoa 

com Deficiência trouxe à tona esclarecimentos acerca do direito à sexualidade das pessoas 

com deficiência, sem que isso, necessariamente, retire-lhes a condição de vulnerável frente a 

uma violação de sua autonomia da vontade para consentir sobre atos sexuais. Neste contexto, 

a questão central da pesquisa será, analisar se há incompatibilidade entre o reconhecimento da 

capacidade civil das pessoas com deficiência e o crime de estupro de vulnerável, esclarecendo 

acerca da possibilidade de uma norma de caráter civil, produzir efeitos no âmbito penal. O 

embasamento teórico foi sustentado por renomados autores, bem como pela jurisprudência. 

Como técnica de pesquisa será utilizada revisão bibliográfica e jurisprudencial, além de um 

estudo teórico de revisão acerca do tema, através de pesquisas bibliográficas. A pesquisa irá 

explorar temas relacionados à evolução da teoria das incapacidades, de maneira a possibilitar 

uma representação axiológica sobre a abordagem temática da vulnerabilidade e sua estrita 

relação com o estupro de vulnerável, no intuito de promover a discussão entre a 

compatibilidade dos direitos sexuais assegurados à pessoa com deficiência mental e o crime 

de estupro de vulnerável. A pesquisa possui relevância prática, sobretudo no processamento 

de crimes que envolvam o assunto, considerando o risco de serem cometidas arbitrariedades, 

tais como a repressão dos direitos sexuais das pessoas com deficiência mental. 
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DIGNIDADE SEXUAL: PONDERAÇÕES SOBRE O VALOR PROBATÓRIO DA 

PALAVRA DA VÍTIMA 

Adriana Soares Filinto (dricafilinto@gmail.com) 49 

Marcello Renault Menezes (dr.mrenault@hotmail.com) 50 

 

A presente pesquisa tem como intuito abordar o valor concedido à palavra da vítima em 

crimes contra a dignidade sexual, sob o prisma do direito penal brasileiro. É fundamental que 

o operador do direito embase-se em meios adequados, válidos e imprescindíveis no que diz 

respeito à atividade probatória. Pois desse modo, possibilita-se a efetividade da prestação 

jurisdicional diante de determinado direito. Sabe-se da relevância dos meios de prova para a 

formação de convicção do julgador. O que ressalta o cuidado necessário no trato com as 

provas de um crime. A proposta investigativa tem por pressuposto as disposições 

jurisprudenciais e doutrinárias que consideram com especial respeito a palavra da vítima, 

principalmente, se esta encontrar respaldo na prova dos autos. Assim, pretende-se analisar a 

problemática que o valor da palavra da vítima pode trazer para a realidade. Se por um lado 

merece especial atenção, pelo fato de ser difícil que alguém queira se expor como suposta 

vítima de abuso sexual. Por outro lado, há que se precaver de falsas denúncias motivadas por 

diversas razões. Como referencial teórico da pesquisa tem-se a doutrina de Rogério Greco e 

Guilherme de Souza Nucci, bem como o suporte de artigos científicos e materiais, como 

notícias, disponíveis na Internet. A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, pois 

procura explicitar os desafios práticos pertinentes à equipe envolvida na análise do caso 

concreto. Uma vez que o delito dessa natureza, em geral, é praticado ocultamente, observa-se 

o desafio em se provar a materialidade e autoria do crime. Frente a isso, há a possibilidade de 

invenção do crime, ou ainda, confusão no reconhecimento do agressor, acarretando na 

condenação de pessoas inocentes. Espera-se ao final da pesquisa, ponderar sobre a 

necessidade de uma análise meticulosa das provas juntamente com o valor da declaração da 

vítima. Pois assim, torna-se mais viável a atribuição de responsabilidade justa ao acusado, 

evitando-se injustiças em condenações ou absolvições inapropriadas.  
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ALTERAÇÕES NO CÓDIGO PENAL E A RESSIGNIFICAÇÃO DO CRIME 

SEXUAL DE ESTUPRO – Artigo 213 

Ariosvaldo de Oliveira Vieira 

Angelo Gonçalves da Rocha Júnior 

Anete Garcia 

 

A dinâmica do direito penal permite diferentes abordagens e interpretações de um mesmo tipo 

penal. Esse é o intuito do tema ora proposto. Objetivo: analisar as alterações promovidas no 

texto original do artigo 213 (crime de estupro) do Código Penal de 1940, pela Lei 2015, de 7 

de agosto de 2009,  especificamente no que se refere à vítima e as intenções do agente. O 

método utilizado é o de revisão da literatura (ad hoc) mediante pesquisa no CP, na doutrina e 

em material da internet. Resultado: o processo de atualização do código penal brasileiro de 

1940, iniciado em 1984, promoveu um número substancial de mudanças com variados 

matizes: ora revogando, ora substituindo, modificando, ou ampliando a redação de artigos. 

Um deles que foi alterado em gênero, número e grau, para melhor, foi o mencionado artigo 

213.   Sabe-se que historicamente os legisladores não conseguem produzir leis que 

acompanhem a dinâmica da sociedade, mas estão sempre tentando chegar o mais próximo 

possível. Embora seja lenta e gradual a metamorfose, o legislativo brasileiro conseguiu aos 

poucos alterar o código penal de 1940, fazendo uma verdadeira plástica no texto antigo 

deixando-o com aparência de novo. Assim, observa-se que o sistema penal brasileiro é um 

direito em construção. Deixou de ser uma lei ultrapassada pelo tempo para aproximar-se da 

realidade cotidiana de qualquer época. Atualmente vive-se um momento de lutas pela 

liberdade plena. Onde a pessoa faz o que lhe convém, desde que seja licito.   O estupro é um 

dos piores tipos de violação à intimidade da pessoa humana e é tão importante combater, que 

foi inscrito no texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso X – “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Conclusão: As novas 

alterações introduzidas pela lei 2015, de 07/08/2009, no artigo 213 do código penal, reforçou 

a importância do respeito à dignidade sexual da pessoa humana. Segundo a redação original 

do CP de 1940 o estupro era considerado crime contra a sociedade, após as referidas 

alterações, passou a ser contra a pessoa humana. Valorizando e protegendo o indivíduo. Nessa 

nova versão, o crime de estupro não se restringe apenas ao ato sexual, a penetração em si, mas 

a todas as circunstâncias que o envolvem, como, por exemplo, os atos libidinosos (atitudes 

obscenas). Em suma, se os atos e atitudes sexuais não são consentidos, violam a dignidade e a 

liberdade sexual da pessoa humana, independente de sua situação, se vulnerável ou não. A 

condição vulnerável serve apenas como agravante da pena.  Porque, para configurar-se 

estupro, a condição sina qua non é que o ato sexual, físico ou não, seja contrário à vontade da 

pessoa, desde que ela seja capaz de expressá-la. 

 

Palavras-chave: estupro; crime; alterações; código. 

  



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
69 

INADEQUABILIDADE DO LIMITE DAS PENAS 

Paula Gabrielle Hass - p.gabrielle@hotmail.com 

Marcello Renault Menezes - dr.mrenault@hotmail.com 

 

O Direito Penal tem o intuito de estudar o crime para garantir a punição justa deste. Tendo 

como política o controle da criminalidade através da sanção, os direitos humanos garantem a 

humanização da pena, para que ela não fira os direitos inerentes ao ser e que este possa ser 

reinserido na sociedade após cumprir medida punitiva. No entanto, como o Código Penal foi 

decretado nos anos 40, parte de seu conteúdo encontra-se desatualizado. Exemplo disso foi 

que a redação trazida pela Lei nº 7.209/84, em seu artigo 75, sobre o limite das penas ser de 

30 anos, não ser considerada atual. Mesmo que recente, tal artigo foi estabelecido através da 

expectativa de vida na época, que era inferior aos 60 anos, entendendo-se que o indivíduo não 

deveria passar mais da metade do que viveria encarcerado. De certa forma, é também para 

respeitar o que a Constituição Federal traz em seu artigo 5º, inciso XLVII, alínea b: não 

haverá pena de caráter perpétuo. Por isso foi definido esse máximo para o cumprimento de 

penas, já que esse período serviria para reeducar e posteriormente retornar esse indivíduo à 

sociedade. Logo, através do método dedutivo, onde foram consultados livros, artigos e sítios 

eletrônicos, encontrou-se o dilema: direitos humanos versus penalização eficaz. Dessa forma, 

com o intuito de trazer esse questionamento para os estudantes e operadores do Direito, nesse 

artigo será abordado o porquê de se considerar injusta tal medida e a visão da população 

frente a esse teto. Hoje, em que a expectativa de vida é próxima aos 80 anos, a pena máxima 

de cumprimento ser de 30 anos torna-se inadequada para certos crimes. Como disse o 

Ministro Luiz Fux: não haveria aí distribuição de justiça, expressada em dar a cada um o que 

merece. Entretanto, não se pode fazer das leis como na Lei de Talião, já que a sanção deve ser 

justa, com caráter punitivo, mas que permita a volta do indivíduo à sociedade, sem lhe causar 

males físicos ou psicológicos. Como resultado, espera-se encontrar embasamento jurídico 

para haver uma nova redação para o artigo 75, uma adequação do limite para certas práticas 

criminosas, fazendo valer a justiça. 

  

Palavras-chave: Penalização eficaz; Código Penal; Tempo máximo de pena.  

  



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
70 

A REVISÃO CRIMINAL COM O ADVENTO DA LEI 13.654/18 PARA OS 

CONDENADOS POR CRIME DE ROUBO DE COM ACORDO COM O ART. 157 §2º 

I DO CÓDIGO PENAL 

  

Bruno Salazar de Souza51 

 

No dia 23 abril de 2018 foi publicada a Lei 13.654, que dentre outras mudanças, revogou o 

Inciso I do art. 157, §2, do Código Penal, uma causa de aumento de pena que aumentava a 

mesma de um terço até a metade se houvesse violência ou ameaça exercida com o emprego de 

arma. Inicialmente devemos esclarecer o que seria “arma” para o Direito Penal. A arma é todo 

instrumento destinado ao ataque ou defesa (arma própria) ou qualquer outro meio adequado a 

ser empregado nessas circunstâncias (arma imprópria). No tocante a arma própria, a mesma é 

criada para lesionar, sua criação objetiva o ataque ou defesa, podendo se dividir em arma de 

fogo (revólver, rifle) ou arma branca (espada, machado). Já a arma imprópria (faca de 

cozinha, barra de ferro, fogos de artifício), são objetos criados para outras finalidades, mas do 

mesmo modo podem ser utilizados, circunstancialmente, para a prática delitiva. Com a nova 

lei, o termo “arma” foi substituído por “arma de fogo”, restringindo portanto a agravante do 

crime de roubo somente nos casos de utilização de arma de fogo, deixando de fora os crimes 

que foram cometidos com arma branca (faca), por exemplo. O legislador na ânsia de 

promover as alterações para punir com mais rigor os crimes cometidos com artefatos 

explosivos, acabou modificando também a redação do referido inciso e certamente provocará 

uma onda revisões criminais Brasil a fora em virtude da chamada novatio legis in mellius, ou 

seja, uma lei nova mais favorável que a anterior. Sendo mais benéfica ao agente, ela deve ser 

aplicada imediatamente a fatos anteriores a sua entrada em vigor. Deverá, portanto, ser 

aplicada tanto aos réus com processos em andamento quanto aos condenados. Logo, o crime 

de roubo praticado com emprego de arma diversa de arma de fogo não incidirá causa de 

aumento de pena, sendo agora somente roubo simples e não mais majorado. Com o direito a 

revisão criminal muitos réus terão poderão requerer a diminuição da pena, o que naturalmente 

pode gerar mudanças de regime de cumprimento ou até mesmo ao cumprimento total da pena 

pondo em liberdade inúmeros réus. 

 

Palavras-chaves: Código Penal, Roubo, Arma, Revisão Criminal. 
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O CRIME DE TRÁFICO DE PESSOAS 

José Félix de Lima Júnior52 

Esse artigo tem como finalidade tratar sobre o tema do tráfico de pessoas e suas formas, e 

como a justiça brasileira previne e tipifica esse tipo de crime, passando por uma análise 

detalhada da lei 13.334/2016, responsável pela alteração na legislação penal no que concerne 

à prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e medidas de atenção às 

vítimas. Segundo definição da ONU, no protocolo de Palermo, realizado em 2003, trata-se de 

modalidade de crime organizado que se concretiza com “o recrutamento, o transporte, a 

transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da 

força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à 

situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter 

o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração”. 

Necessário se faz também dizer que, como consequência, a referida lei alterou o Decreto-

Lei 2.848/1940 (Código Penal), tipificando desta forma o então novo crime de Tráfico de 

Pessoas (CP, art. 149-A), passando a revogar o crime de tráfico internacional de pessoa para 

fim de exploração sexual (CP, art. 231) e o crime de tráfico interno de pessoa para fim de 

exploração sexual (CP, art. 231-A).  Interessante frisar também que a citada lei, por seu artigo 

12, deu nova redação ao artigo 83, inciso V do Código Penal para incluir o crime de “Tráfico 

de Pessoas” dentre aqueles que exigem maior lapso temporal para concessão de livramento 

condicional, juntamente com os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico de drogas e o 

terrorismo. Desta feita, tal crime passa a ter o mesmo tratamento dado aos crimes hediondos e 

equiparados para fins de livramento condicional. 

 

Palavras-chave: Tráfico. Penal. Crime. Lei.  
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PRINCÍPIOS PENAIS DA NECESSIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA 

PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE 

Jaasiel Gipson da Silva Campos 

 

O presente trabalho pretende analisar a importância dos princípios penais da 

proporcionalidade e da necessidade na pena restritiva de liberdade. As penas possuem um 

passado tão atroz, cruel, repugnante e desumano que chega a ser difícil explicitar com um 

único adjetivo a situação de um apenado na época em que as penas não respeitavam a 

dignidade humana. Felizmente com a evolução da sociedade a importância de respeitar a 

dignidade da pessoa humana acabou com os históricos do direito penal máximo. OBJETIVO: 

Discutir a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito ou 

pecuniárias, de forma a realmente aplicá-la em ultima ratio, com a intenção da pena privativa 

de liberdade ser reduzida ao limite máximo de dez anos. METODOLOGIA: Realizar-se-á 

uma pesquisa pelo método dedutivo de cunho qualitativo, exploratório e bibliográfico, 

demonstrando à importância dos princípios penais da proporcionalidade e da necessidade na 

pena restritiva de liberdade das quais foram feitas por meio de estudos sistematizados que 

marcaram as visões de estudiosos ligados ao Código Processo Penal. RESULTADOS: O 

modo como às penas são aplicadas é amplamente discutido em todo o mundo, não só pelo 

ordenamento jurídico, como também pela sociedade. As discussões sobre a aplicabilidade das 

penas já vem acontecendo a centenas de anos. Um dos grandes nomes da história que discutiu 

amplamente este assunto foi Cesare Beccaria que influenciado por pensadores como 

Montesquieu, Diderot, Rousseau e Buffon atacou com veemência a arbitrariedade da justiça, a 

pena de morte e defendeu a proporcionalidade entre pena e delito. CONCLUSÃO: As penas 

devem ser proporcionais e necessárias aos delitos, não podemos para um crime grave termos 

penas leves. Beccaria contribuiu fortemente para que as penas fossem criadas a partir das 

necessidades sociais e atendendo a proporcionalidade dos delitos. Percebe-se que os 

princípios da proporcionalidade e da necessidade no direito penal transformaram-se num 

limite à intervenção estatal na esfera da liberdade individual dos cidadãos onde sempre é 

levado em consideração para o alcance da intervenção punitiva. Como o direito penal visa 

proteger bens jurídicos considerados importantes e relevantes para a sociedade, por ser um 

meio de controle e resolução de conflitos fazem-se necessários estudos mais concretos dos 

princípios penais das necessidades e proporcionalidade das penas, para um melhor 

entendimento, tentando com isso não haver exagero nos veredictos por meio de ações estatais 

com proporção de acordo com cada delito. 
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A ADOÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS NOS 

CRIMES AMBIENTAIS 

 

Mariçula Vieira de Farias - sula.farias@bol.com.br 

Marcello Renault Menezes -  dr.mrenault@hotmail.com 

 

A partir do advento da Revolução Industrial do final do século XIX, ocorre um vertiginoso 

incremento na utilização dos recursos do meio ambiente e da degradação ambiental, os quais 

se intensificam ainda mais com o advento da moderna sociedade de consumo e da 

informação. Na década de 1960, o relatório do Clube de Roma intitulado “os limites do 

crescimento” já alerta sobre a crise ambiental ampla que se instalaria em futuro próximo, caso 

persistisse o modelo de desenvolvimento vigente, isto é, caso não fossem adotadas medidas 

para racionalizar e controlar as atividades econômicas, de modo a promover o denominado 

“desenvolvimento sustentável” e reduzir drasticamente as causas da intensa degradação 

ambiental. O alerta leva muitos governos ao redor do mundo a reconhecerem o meio ambiente 

como um bem, comum de todos, a ser tutelado pelo Direito. No Brasil, a tutela do meio 

ambiente é elevada a princípio constitucional econômico na Constituição Federal de 1988, a 

qual representa o grande marco do estabelecimento do direito ambiental no país. Nossa Carta 

Magna, tratando de forma expressa e abrangente a proteção jurídica ambiental, manifesta-se 

em título próprio e em diversos outros dispositivos legais a respeito da proteção jurídica do 

meio ambiente e dos recursos naturais, de forma a efetivar a garantia dos indivíduos e atuação 

do próprio Estado. Nesse sentido, a CF/88 dispõe, em seus arts. 173, § 5º, e 225, § 3º, sobre a 

responsabilidade dos entes coletivos. Este é um tema de grande relevo, tanto por se tratar de 

um instrumento de real efetividade na proteção do meio ambiente, frente às empresas, 

principais responsáveis pela sua degradação, como também por ter suscitado muitas 

controvérsias na doutrina pátria, por não se enquadrar aos tradicionais institutos clássicos do 

Direito Penal, sendo, nessa concepção, inaplicável. Assim, a presente pesquisa tem como 

objetivo abordar o tema a partir da análise da dialética entre duas teorias criminais: a teoria da 

ficção, de Savigny e a teoria da realidade, orgânica ou da personalidade real, concebida por 

Otto Gierke; além da análise da jurisprudência dos tribunais brasileiros. Para a consecução 

dos objetivos propostos, a pesquisa utiliza o método dedutivo, associado à pesquisa 

bibliográfica. Espera-se, ao final da pesquisa, entender os raciocínios jusfilosóficos que foram 

desenvolvidos para explicar e justificar a adoção do instituto da responsabilização penal das 

pessoas jurídicas nos crimes ambientais para punir as infrações contra o meio ambiente 

perpetradas por empresas. 

 

Palavras-chave: Direito Ambiental.  Responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos crimes 
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  CIFRA NEGRA E A IMPUNIDADE NO BRASIL 

Ana Clara Batista da Silva 

Marcello Renault Menezes 

 

A presente pesquisa apresenta o conceito de cifra negra e analisa os aspectos que influenciam 

na execução penal efetiva. A proposta investigativa tem por pressuposto a teoria dos filtros de 

PILGRAN que apontam as causas da impunidade sendo ela a melhor forma de estudar esse 

fenômeno. É valido citar algumas características presentes dentro desses filtros como: a 

seletividade penal, o delinqüente, a gravidade do delito, o tipo de delito e a vitima.  Assim 

pretende-se verificar quais fatores dentro da cifra negra prejudicam a eficiência na execução 

penal efetiva gerando conseqüências no âmbito político-social por isso a população busca 

soluções para combater a impunidade através das penas de morte, prisão perpétua e maior 

idade penal que atualmente são inconstitucionais. A pesquisa tem como referencial teórico as 

idéias de Nestor Sampaio que observa as políticas de segurança pública como formas de 

conseguir votos, o que torna a segurança uma moeda de troca pela promessa de leis mais 

severas e efetivas. Já Alessandro Baratta aponta a tendência da manifestação punitiva 

privilegiando a classe dominante, ou seja, o fator econômico é um facilitador no cumprimento 

da lei. A metodologia de pesquisa utilizada é a qualitativa que se propõe a identificar os 

fatores que dificultam a plena efetivação da execução penal, formando uma cascata de 

problemas dentro do sistema penal. Trata-se de uma pesquisa de grande relevância para o 

universo acadêmico já que parte da convicção de impunidade que desperta sentimentos de 

indignação, medo e descrença na sociedade que se torna refém na sua própria casa, por esse 

motivo estudar a cifra negra voltada para execução penal ajuda na compreensão dos índices 

de criminalidades verificando até que ponto condizem com a realidade. A eficiência no 

trabalho da polícia também é colocada á prova e no fim só quem ganha com essa realidade é o 

criminoso. Espera-se no final da pesquisa contribuir para o entendendo da cifra negra e sua 

intima relação com a impunidade. 

  

Palavras-chave: Impunidade; execução penal; cifra negra e delito  

 

 

 

 

  



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
75 

A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PILARES DAS CIÊNCIAS CRIMINAIS 

LIMA, Aldo de Oliveira53 

MENEZES, Marcello Renault54 

 

O presente artigo tem por objetivo geral analisar de sucinta o Direito Penal, a Criminologia e 

a Política Criminal sobre o aspecto da integração normativo-jurídica. A Criminologia trata da 

análise do perfil biopsicossocial do criminoso. Pode-se determinar a causa e origem do ato 

criminoso, um perfil da pessoa que cometeu o delito e de sua conduta, identificarmos os 

fatores que impulsionam a realização do ato criminoso, ou seja, porque o crime aconteceu de 

tal modo e sob tais circunstâncias e a até onde este crime afeta a sociedade e, como muitos 

não sabem, propõe também meios para prevenir o crime e também ressocializar o criminoso, 

através de tratamento e readequação do delinquente ao seu meio social. Para compreender 

melhor o assunto se faz necessário esclarecer que Direito Penal, Criminologia e Política 

Criminal são pilares sobre os quais se apoiam as denominadas “ciências criminais”, 

compondo um modelo associado de ciências. O Direito Penal examina os aspectos que se 

ligam aos temas jurídico-penais, em sua visão dogmática, com decisões baseadas no que diz o 

texto das leis, em que se verifica o legalismo formal amparado pelos princípios. A Política 

Criminal oferece aos poderes públicos as opções científicas concretas mais adequadas para o 

controle do crime, é a essência investigativa que aponta um conjunto sistemático dos 

princípios fundados na investigação científica das causas do crime e dos efeitos da 

intervenção punitiva. A proposta investigativa tem por pressuposto pensar em teorias jurídicas 

através de leis, para ajudar a resolver alguns problemas sociais. A lei nos leva ao subjetivismo 

no caso da transação penal e da suspensão condicional do processo, onde os requisitos 

subjetivos previstos pela legislação são preenchidos por critérios e opiniões puramente 

pessoais do agente ministerial. Como referencial teórico da pesquisa tem-se a doutrina do 

Guilherme de Souza Nucci, assim como artigos e pesquisas relacionadas ao tema abordado. A 

metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, pois busca verificar o motivo que levou à 

aplicação do Direito Penal, Criminologia e Política Criminal. Espera-se ao final da pesquisa 

delimita como objetivo principal o estudo da Criminologia sob a ótica da sociedade nos ramos 

da Política Criminal, visando formar uma consciência sobre condutas sociais. 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Criminologia. Política Criminal. 
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL E AS IDEOLOGIAS QUE A 

ENVOLVEM NAS CONDIÇÕES ATUAIS. 

 

Domiciano de Souza Neto (domicianolobo@yahoo.com.br) 55 

Marcello Renault Menezes (dr.mrenault@hotmail.com) 56 

 

O presente artigo tem como objetivo geral analisar a ideologia que envolve a redução da 

maioridade penal. Para alguns pensadores a lei em vigor acaba por incentivar aos jovens a 

praticarem ações delituosas por gerar um sentimento de impunidade. Outros a consideram 

tolerante por se tratar de jovens que ainda não possuem um discernimento completo de suas 

atitudes. Os contrários confirmam que tal ideologia é inconsequente, argumentando que os 

presídios são reconhecidos como faculdades do crime e ao colocar adolescentes junto com 

criminosos adultos, inevitavelmente, se integrariam nas organizações criminosas. Nesse 

sentido cabe ao Estado e a Sociedade a discussão em torno das políticas públicas que servirão 

de base à realização de ações que possam atender o clamor social diante das ações criminosas 

realizadas por menores infratores. A elaboração desse trabalho está voltado  às realidades e às 

necessidades brasileiras que almejam um Estado que garanta a paz, em todos os segmentos 

sociais. Além de uma reflexão a respeito da redução Penal, é necessário um levantamento 

para obter informações do sistema ocupacional da sociedade como um todo, principalmente 

nas condições de lazer, emprego, cultura e educação. Inicialmente serão analisados os 

aspectos da CF (Constituição Federal) de 1988 em especial as cláusulas pétreas, que norteiam 

a aplicabilidade de medidas e condições peculiares em desenvolvimento, o disposto no artigo 

228 o CP (Código Penal brasileiro), o ECA (Estatuto da Criança e Adolescentes), no que se 

referem à maioridade penal. A revisão de literatura se incumbirá em abordar entre outros 

doutrinadores o Dr. Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira, além do relatório final 

da Comissão Especial que examina propostas de alterações no Estatuto da Criança e do 

Adolescente que foi apresentado em outubro de 2017. Considerando a proximidade das 

eleições 2018 para a presidência da República Federativa do Brasil, assume especial 

importância o tema consideração que dentre as propostas dos candidatos a presidente 

encontrar-se-á a redução da maioridade penal para 16 talvez 17 anos, impondo mais rigor à lei 

pena. 
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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E OUTRAS MEDIDAS TRAZIDAS PELA LEI N° 

13.718/2018 

 

Leina Rosane Ribeiro Martins  

Natália Oliveira da Silva 

Lourena Sousa  

 

O presente trabalho versa sobre a inserção de um novo tipo penal referente ao âmbito de 

importunação sexual da vítima, bem como as alterações   legislativas trazidas pela lei 

13.718/2018. Sob a égide de atuar nos casos de subsunção em que a circunstância fática não 

se amolda ao estupro, ao estupro de vulnerável ou em casos em que a situação não é tão 

irrelevante quanto uma contravenção penal ou o ato obsceno, fez-se surgir a necessidade de 

uma nova descrição típica de conduta. A tipificação desta conduta teve como principal fator 

preponderante a repercussão social em âmbito nacional, visando, assim, a proteção do bem 

jurídico da vítima, em sua maioria mulheres. O presente tipo penal surgiu a partir de um ato 

notório ocorrido quando um homem ejaculou dentro de um ônibus sem permitir que a vítima 

pudesse se desvencilhar da situação com o intuito de satisfazer lascívia própria. Foi atribuída 

a ele, a prática da contravenção descrita no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, 

importunação ofensiva ao pudor, cuja pena era somente de multa. A análise desse novo 

instituto surgiu a partir da observação de um texto redigido de modo claro e que leva em 

consideração a intenção do sujeito ativo em detrimento da ação em si. Dessa forma, houve a 

necessidade de resolver o dilema jurídico existente pois não havia um tipo penal “meio-

termo” entre a conduta de estupro e a de importunação ofensiva ao pudor, cuja pena fosse 

proporcional ao delito cometido. A novel legislativa trouxe, também, a alteração da natureza 

jurídica da ação penal, que será sempre de iniciativa pública incondicionada. Por 

consequência, o aumento do quantum das majorantes e a adição de nova circunstância 

ensejadora de aumento de pena. Dessa forma, para que haja a aplicação do tipo pena, faz-se 

necessário apenas que o ato ocorra sem a anuência da vítima desde que não tenha ocorrido por 

violência ou grave ameaça. Portanto, a partir da análise de fatos notórios e do clamor social, 

houve a tipificação do crime de importunação sexual, consequente modificação da ação penal 

cabível, além do aumento da pena do tipo penal descrito como estupro corretivo, tendo como 

objetivo controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Assim, para a realização deste 

estudo, utilizamo-nos do método dedutivo, no qual nos apoiaremos em acervo bibliográfico 

com o objetivo de analisar este novo tipo penal, bem como as mudanças trazidas pela Lei n° 

13.718/2018 à luz das circunstâncias sociais ensejadoras da criminalização da conduta. 
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AS RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES ENTRE A PSICOLOGIA JURÍDICA E O 

DIREITO PENAL 

 

Widson Catão de Freitas 

Marcello Renault Menezes 

 

A presente pesquisa tem por objetivo explicar os fatores que relacionam a Psicologia Jurídica 

e o Direito Penal. O trabalho teve como base pesquisas bibliográficas que, inevitavelmente, 

envolveu a temática do Direito Penal e as suas facetas interdisciplinares, visto que será 

observado a atuação da Psicologia como subsídio para o entendimento do crime e de seu 

agente. Foi utilizado o método dialético para a construção da pesquisa, uma vez que se busca 

examinar as relações específicas que unem as duas matérias e analisar suas teses e 

contradições. Com o evidente crescimento da sociedade e o aumento exponencial de crimes, 

está cada dia mais complexo a aplicação da justiça. Desta forma, o Direito necessita de outras 

ciências para embasar-se, e a Psicologia Jurídica é uma delas. Neste contexto, ela vem para 

servir como uma ponte para o entendimento do crime e de seu agente, bem como, oferecer 

subsídios suficientes para a melhor aplicação da pena, progressão de regime, entre outros 

fatores. Desse modo, pretende-se analisar a forma que a Psicologia atua na compreensão do 

delito, e, consequentemente, na descoberta da sua motivação psicológica. Para o Direito é de 

grande importância identificar esses distúrbios de personalidade, de modo a facilitar o 

conhecimento sobre um tema complexo, que são as mudanças de comportamento, por 

exemplo, que poderiam levar ou não o sujeito a praticar um ato delituoso. Com isto, elenca-se 

as principais características de cada distúrbio e depois relaciona-o ao comportamento do 

agente na prática do crime. Isto irá permitir a definição de casos de inimputabilidade e de 

semi-imputabilidade implicando na aplicação de penas mais humanistas, como a Medida de 

Segurança. Assim, é a definição dos aspectos psicológicos, para a compreensão do crime, a 

descoberta da motivação do ato criminoso e a definição de distúrbios comportamentais que 

são os principais fatores que conectam a Psicologia jurídica ao Direito e que serão estudados e 

explicitados na pesquisa. 
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A EFICÁCIA DO AUMENTO DE PENA NA REDUÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA: 

CRIME DE FURTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EXPLOSIVAS 

(ART. 155 § 4-A, CP)                                                                                         

 

LIMA, Diogo Brasil de57 

LIRA, Claudio Patrick de Almeida58 

BRANDÃO, Rafael Barreto59 

  

O presente trabalho busca tratar da alteração, trazida pela Lei nº 13.654 de 2018, no art. 155 

do Código Penal Brasileiro e a eficácia da novel medida no âmbito do controle da prática da 

conduta tipificada no referido artigo. Introduziu-se no ordenamento penal uma nova forma 

qualificada para o furto. Assim, na hipótese de furto mediante utilização de substâncias 

explosivas (Art. 155, §4º-A, CP) o responsável será apenado de forma mais severa. Classifica-

se o furto como crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, exceto na forma 

qualificada pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II). O sujeito passivo do furto é o 

proprietário ou o legítimo possuidor, podendo ser pessoa física ou jurídica. Embora o 

elemento subjetivo do furto seja o dolo de subtração (“animus furandi”) é essencial que o 

agente tenha a intenção de apoderar-se definitivamente da coisa (“animus rem sibi habendi”) e 

não somente usufruí-la temporariamente. Pode-se dizer que, quanto ao crime de furto, a 

alteração trazida pela Lei 13.654/18, operou a novatio leges in pejus com a introdução de 

circunstância qualificadora, pois a pena base foi alterada de forma substancial. Enquanto na 

forma simples a pena de reclusão é de 01 a 04 anos, na hipótese do § 4º-A do art. 155, CP, 

será de reclusão de 04 a 10 anos. A alteração foi motivada pelo crescimento desenfreado do 

delito de furto mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo (como exemplo: 

explosão de caixas eletrônicos). No caso, o aumento se dá por conta da forma de execução 

mais gravosa. Para o senso comum, resulta crível que o aumento de pena seria o meio mais 

eficaz para diminuir a criminalidade. Esse senso comum se mostra equivocado pois, não 

necessariamente, o aumento da pena na lei representa mais certeza do castigo. A solução do 

problema passa pelos ensinamentos de Beccaria (prevenção primária e certeza do castigo). 

Desta forma, nada adiantaria somente aumentar-se a pena sem que o castigo seja realmente 

aplicado. Neste caso, a letra da lei se mostrará inócua. Por isso, a combinação de educação 

forte, certeza do castigo e penas severas se apresenta como alternativa mais adequada para 

prevenir e punir aqueles que insistem em violar o ordenamento jurídico. Serão analisados os 

motivos para esta alteração, bem como as implicações futuras no controle social da conduta 

de furto, considerado nesta modalidade qualificada.  
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POPULISMO JURÍDICO-PENAL: PONDERAÇÕES SOBRE O AUTORITARISMO 

COM A SUBVERSÃO DO JUS PUNIENDI.                                                                        

Pedro Pinto Quirino- pedroquirinorr@gmail.com60 

Marcello Renault Menezes- dr.mrenault@hotmail.com61 

 

O presente trabalho tem como fundamento a análise crítica, e portanto, parcial, de um 

característico e ao mesmo tempo peculiar fenômeno que é o populismo jurídico. Surge nas 

décadas de 70 e 80, e sua influência é vista por muitos nos movimentos de países do primeiro 

mundo: “Lei e Ordem”, “Tolerância Zero” e “Três Delitos” que por sua vez propunham o 

aumento de penas bem como a penalização de várias condutas tidas como ruins e prejudiciais 

a sociedade. O direito penal reserva para si a condição de ultima ratio, e sua atuação deve ser 

sempre limitada. A presente análise aqui feita tem por objetivo pontuar certas características e 

figuras cruciais na manifestação do populismo jurídico-penal. A televisão e a internet são as 

principais divulgadoras de notícias, como corrupção e crimes hediondos. O pânico e a 

insegurança tomam conta da opinião pública, largamente difundida pelos meios de 

comunicação. Neste ponto, pretende-se abordar as artimanhas da mídia naquilo que Zaffaroni 

chama de “criminologia midiática”. A insegurança social, decorrente da “espetacularização” 

do medo, é diuturnamente difundida, e as soluções rápidas e tidas como seguras tomam a 

opinião pública de certeza. O poder legislativo, por sua vez, tem significativa influência, uma 

vez que “canaliza” o clamor social e promove a criação de leis extremamente rígidas e 

desproporcionais (improvisação legislativa). O presente trabalho promove ainda uma serie de 

apontamentos nestes quesitos. A face mais perversa e autoritária do populismo mostra-se, 

como apontado neste trabalho, com a estigmatização do diferente, através da perseguição de 

inimigos e o uso do aparato estatal para todas as maneiras de repressão. O Estado 

(Democrático) de Direito não comporta abusos por parte de instituições policiais, pois é 

demasiadamente conhecida a vocação autoritária que a história nos mostra de governos em 

um passado recente. Para conclusão, o presente trabalho buscará uma reflexão conjunta com a 

ideia de democracia na sua máxima concepção. O método utilizado será o analítico-dedutivo.          
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DIREITO PENAL SOB A ÓTICA DA TEORIA PENAL DO INIMIGO 

 

Luiz Otávio Carneiro Gomes Seabra– otavio.seabra@gmail.com62 

Marcello Renault Menezes – dr.mrenault@hotmail.com63  

 

O Direito Penal é compreendido por um conjunto de normas jurídicas com fins de impor 

limites através do poder punitivo do Estado, por intermédio de infrações penais e sanções, 

assim como as aplicações de normas correlatas. Entende-se, então, que o Direito Penal surgiu 

para disciplinar a conduta humana contra o crime prevendo penas e sanções impostas 

coercitivamente pelo Estado e, também, como um instrumento de assegurar a paz entre a 

sociedade, pois o comportamento social adequado, reto, correto, permitirá o respeito ao 

direito alheio. Podemos afirmar, portanto, que a principal função do Direito Penal é impor a 

pena condenatória para que o ilícito não se repita, desta feita, gerando efeitos retributivos e 

preventivos, de modo a punir o delinquente e evitar a prática de novos crimes. Günther 

Jakobs, idealizador do Direito Penal do Inimigo – Teoria Penal do Inimigo, buscou através de 

sua teoria resguardar a norma, o sistema jurídico, de forma a focar no direito positivo. 

Classificada como a terceira teoria da velocidade do direito penal, a teoria de Jakobs foi 

construída e idealizada com objetivo de amenizar os direitos e garantias fundamentais com 

efeito de garantir um sistema penal mais rigoroso, principalmente, relacionados aos crimes 

mais gravosos. É importante salientar a distinção realizada pelo autor em relação aos cidadãos 

como pessoas e aqueles que são considerados como fonte de perigo para a sociedade. É 

previsto no Código Penal Brasileiro um regime disciplinar mais rigoroso para o tratamento 

aos condenados ou presos provisórios relacionado à crimes graves que apresentem alto risco 

para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, chamado de Regime 

Disciplinar Diferenciado – RDD. Diante disso, tem-se como objetivo demonstrar a relação 

entre a aplicação geral do Código Penal aos condenados referente à crimes graves e a 

aplicabilidade da Teoria Penal do Inimigo idealizada por Günther Jakobs. Para se alcançar o 

objetivo da pesquisa, será utilizada a pesquisa bibliográfica e a qualitativa, uma vez que essa 

pesquisa visa se aprofundar na demonstração e percepção do êxito da Teoria Penal do 

Inimigo. Espera-se alcançar, ao final da pesquisa, a eficácia da aplicabilidade do Direito Penal 

do Inimigo – Teoria Penal do Inimigo. 
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TIPOS PENAIS CIBERNÉTICOS: NOVOS DESAFIOS NA SEARA PENAL. 

Rogério Lima Albuquerque– rogerioallbuquerque@hotmail.com 

Marcelo Renault Menezes- dr.mrenault@hotmail.com 

 

O presente trabalho tem por objetivo abordar a relação entre o código de direito penal 

brasileiro e os crimes cibernéticos, que são aqueles que ocorrem nas redes de computadores. 

Assim, pretende-se destacar os novos desafios que o direito penal terá de enfrentar no 

combate e tipificação desses crimes. As redes de computadores se expandiram graças à 

globalização, em virtude disso surgiram incontáveis benefícios à sociedade, como: redução do 

tempo e de espaço para a comunicação entre pessoas, o envio de documentos com maior 

celeridade, envio de fotos e etc; mas também contribui para o crescente número de vítimas de 

crimes reais ou virtuais, visto que hoje as redes de computadores quebram fronteiras 

territoriais a partir de um clique de mouse. Os crimes cibernéticos hoje crescem devido a um 

importante vetor:  As Redes sociais. Estudos apontam que 40% da população mundial 

possuem redes sociais, dentre elas podemos citar: Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, 

Youtube, Blogs dentre outros. Hoje a maioria dos crimes cibernéticos praticados se originam 

nas redes sociais, mas porquê? Muitas pessoas cometem crimes sem perceber, porque 

desconhecem a legislação penal existente ou acham que o código penal não se aplica a 

mensagens ofensivas em redes sociais. O direito penal, um dos ramos do direito público, é 

responsável pela prescrição de condutas a serem consideradas crimes dentro de uma 

determinada sociedade, essas condutas são objetos da aplicação do jus puniendi estatal. 

Partindo dessa análise, observa-se o desafio a ser enfrentado pelo Estado que como garantidor 

da paz social, não pode deixar a sociedade desamparada sem haver uma reprimenda adequada 

para essas ações criminosas, para que de tal forma o jus puniendi do direito penal continue 

atuante e atual no combate ao crime. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica. 

Espera-se ao final sintetizar de forma fundamentada a necessidade de um direito penal mais 

atuante para os crimes cibernéticos.  
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O PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E O DIREITO PENAL 

Patrícia Ionara Vieira Nogueira-patriciaionara@yahoo.com.br  64 

Marcello Renault Menezes-dr.mrenault@hotmail.com65 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o Princípio Penal Constitucional da Adequação 

Social e seus reflexos no Direito Penal Brasileiro. A metodologia utilizada consiste na 

consulta bibliográfica e jurisprudencial. Espera-se que ao final da pesquisa seja possível expor 

o pensamento atual da jurisprudência brasileira em relação à aplicação desse princípio. A 

doutrina desenvolveu instrumentos de interpretação restritiva do tipo penal objetivando com 

isso adequar a aplicação do Direito Penal Constitucional às necessidades da sociedade. Assim, 

nasceram os Princípios Penais Constitucionais da Adequação Social e da Insignificância. 

Destaca-se que somente o primeiro será objeto de análise. Pelo fato de sua essência ser 

retirada de diversos fundamentos espalhados e contidos no sistema jurídico,  o Princípio Penal 

Constitucional  da Adequação Penal (Sozialadäquanz)  pode ser considerado como um 

princípio implícito. Esse princípio tem como idealizador e  maior defensor o penalista alemão 

Hans Welzel (1904-1977) e que compreende que, ainda que tipificada em lei incriminadora, a 

conduta socialmente irrelevante não pode ser sancionada penalmente. Tanto a doutrina como 

a jurisprudência brasileira consagraram a Teoria Finalista, a qual também foi criada pelo 

alemão Welzel. De acordo com a visão de Welzel, para uma ação humana ser considerada 

crime, é necessária a presença de todos os elementos constitutivos deste: fato típico, 

antijurídico ou ilícito e culpável. Assim, Welzel foi o primeiro a concluir a inviabilidade de se 

considerar como delituosa uma conduta aceita ou admitida pela sociedade,  ainda que se 

enquadre em uma descrição típica.  Em vista disso, se um comportamento, em determinadas 

circunstâncias, não recebe juízo de reprovação social, não pode constituir um crime. Em 

decorrência dessa afirmação, considera-se que o comportamento socialmente adequado seria 

materialmente irrelevante, apesar de sua previsão formal como ação típica. Portanto, seria 

lógico concluir que condutas socialmente irrelevantes não realizam materialmente o fato 

típico e, portanto, não podem ser sancionadas pelo Direito Penal da intervenção 

mínima.   Essa é uma visão moderna, avançada e a  doutrina brasileira, concordando com 

Hans Welzel, apresenta forte tendência em aceitar a plena aplicabilidade do Princípio da 

Adequação Social ao Direito Penal. Contudo, esse pensamento não foi acompanhado pelos 

tribunais brasileiros. No Brasil, os tribunais reiteradamente se deparam com a invocação da 

Adequação Social em, no mínimo, duas possibilidades: casa de prostituição (CP, art. 229) e 

comércio de CDs e DVDs piratas (CP, art. 184, § 2º).  Por conseguinte, o estudo da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça  deixou evidente que a posição do tribunal 

superior é a inadmissibilidade da aplicação do princípio da adequação social, com o objetivo 

de descaracterizar a tipicidade (material) das condutas de manter casa de prostituição (CP, art. 

229) e violação de direito autoral pelo comércio de CDs e DVDs piratas (CP, art. 184, § 2º). 
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AS IMPLICAÇÕES DA LEI 13.497 DE 2017 NO CRIME DE POSSE OU PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO 

 

  

Jean Carlos Vasconcelos Costa66  

Jonathas Coutinho da Silva 67  

  

  

As organizações sociais são dinâmicas, elas se modificam ao longo do tempo em função da 

condição humana de produzir cultura. Com isso, há a necessidade de o Direito Penal se 

adaptar às novas demandas sociais, sempre com o objetivo de proteger os bens jurídicos 

relevantes para um determinado agrupamento social, em um dado momento histórico. Foi 

assim com a criação da  LEI Nº 13.497, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017, que incluiu o crime 

de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos. Ocorre 

que, as alterações provocadas pela Lei 13.497/2017 geraram divergências de interpretação no 

que tange ao seu alcance de aplicação, visto que o art. 16 da LEI No 10.826, DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 2003, que trata da Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 

possui um rol de incisos que apresentam outros crimes, que são equiparados aos verbos 

estampados no art. 16. Diante de tal situação, surge o seguinte questionamento: estariam tais 

incisos alcançados pela lei 13.497/2017? A priori é possível identificar que na doutrina 

existem posicionamentos favoráveis e contrários, como representante da tese favorável está 

o  Prof. Rogério Sanches, que apresenta uma síntese de seu posicionamento no artigo “Lei 

13.497/17: Torna hediondo o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito”, por 

outro está o  Prof. Henrique Hoffman com seu artigo “Figura equiparada do porte de arma de 

uso restrito não se tornou hedionda”. O presente trabalho visa realizar uma pesquisa 

interdisciplinar no tocante à doutrinária e jurisprudência acerca do tema, com o intuito de 

compreender as nuances que envolvem as questões apresentadas, promovendo o debate 

acadêmico e contribuindo com a formação dos discentes do curso de Direito da Universidade 

Estadual de Roraima. Para isso é fundamental compreender o critério legal de conceituação de 

crime hediondo adotado pelo Brasil, tendo como referência a Norma Constitucional 

Brasileira, seus princípios norteadores, assim como a norma penal infraconstitucional. 
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AS FALHAS NA FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ÀS 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Semelly Laborda Lima –  yllemes.ll@gmail.com  

Marcello Renault Menezes  - dr.mrenault@hotmail.com 
 

 

A presente pesquisa tem por finalidade analisar a ineficácia das medidas protetivas nos casos 

de violência doméstica no Brasil. Inúmeras mulheres são violentadas a todo instante no Brasil 

e a maioria dos casos não são notificados devido ao grande receio que as vítimas sentem. Este 

receio por parte da vítima é até compreensivo, pois estas são constantemente negligenciadas, 

já que não há a fiscalização na imposição e execução das medidas protetivas que são 

impostas. A lei que trata da violência doméstica é a Lei nº.11.340/2006, conhecida 

também como Lei Maria da Penha. O STJ complementou com a súmula 600 que diz “Para 

configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da lei 11.340/2006, lei 

Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima”. Embora a lei demonstre 

assegurar proteção às vítimas de violência doméstica, é cabível acrescentar que esta 

responsabilidade não é apenas do Direito Penal, mas do Estado também, como o dever de 

implantar programas para que os agressores sejam submetidos a tratamentos. Por esse motivo 

que o Código Penal Brasileiro elencou as penas restritivas de direito como uma maior 

possibilidade de proteger a vítima de seu agressor, mas o que se percebe é a falibilidade na 

aplicação. A proposta investigativa tem por pressuposto verificar a eficácia da punição e 

imposição de medidas de proteção que a Lei Maria da Penha estabeleceu, visto que 

anteriormente os crimes de violência doméstica não recebiam a devida atenção e punição, e 

eram tratados pela Lei dos Juizados Especiais 9.099/95. Assim, pretende-se abordar a 

eficiência da aplicação da lei nos casos de violência doméstica e abordar as falhas do Estado 

no que diz respeito à proteção das vítimas. Como referencial teórico têm-se artigos jurídicos, 

jornalísticos e posicionamento de doutrinadores em relação à ineficácia das medidas 

protetivas no Brasil. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica no âmbito de 

pesquisa qualitativa buscando promover pensamentos sobre como reparar as falhas e conceder 

a devida segurança às vítimas. Com esta pesquisa pretende-se demonstrar que a violência 

doméstica não se trata apenas de uma infração da lei brasileira, mas que vai além, é uma 

violação contra a dignidade humana da vítima, por isso a importância do devido reparo na 

manutenção da aplicação de medidas protetivas. 
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A ESTREITA RELAÇÃO ENTRE O DIREITO PENAL E O DIREITO DIGITAL 

DECORRENTE DO CRESCENTE NÚMERO DE CRIMES DIGITAIS 

Levi Leite de Aguiar68 

Marcello Renault Menezes69 

 

As sociedades modernas estão cada vez mais inseridas em um contexto digital, onde as 

relações humanas são constantemente presentes na Internet. Embora tenha acarretado 

inúmeros benefícios para a população em geral, a Internet facilitou também a prática das mais 

diversas condutas ilícitas. É pela dinamicidade de relações existentes nesse mundo digital e 

pela forte crença de que a Internet é uma terra sem leis que o presente trabalho objetiva 

analisar os aspectos relevantes do fenômeno dos crimes cibernéticos no Brasil, assim como 

estabelecer os pontos principais que fizeram surgir o Direito Digital, ramo do Direito 

resultante da relação entre a ciência do Direito e a Ciência da Computação, e a sua 

importância para o combate e a prevenção dos cibercrimes. O método de pesquisa utilizado 

será o dedutivo, através da construção de uma cadeia de raciocínio partindo de uma análise 

histórica do surgimento da Internet, passando por um estudo comparativo entre a legislação 

internacional e o ordenamento jurídico brasileiro e evidenciando as barreiras no combate aos 

crimes virtuais, com o objetivo de aperfeiçoar o legislativo penal a respeito de tais delitos. A 

técnica de pesquisa que dará suporte à metodologia será a documental e bibliográfica, tais 

como: artigos, doutrina e legislação. A pesquisa visa entender os motivos para a citada 

sensação de impunidade existente, uma vez que tal pensamento é reforçado pela ausência de 

legislações próprias ou adequadas a essa multiface de possibilidades no que diz respeito ao 

cometimento de crimes cibernéticos. É por essa deficiência legislativa, somada a outros 

fatores que se fazem defeituosos, como a determinação de autoria, a competência de 

julgamento, as provas, as perícias e a execução das penas, que o combate aos crimes digitais 

se mostra prejudicado e ineficiente. Desde o fortalecimento da Internet como ferramenta 

indispensável ao trabalho e ao lazer das pessoas, vários países têm tentado adaptar suas leis 

para combater os crimes cibernéticos, com destaque para os Estados Unidos, primeiro país a 

legislar sobre o assunto, e para a Europa, pela elaboração da Convenção de Budapeste. 

Embora esses países não consigam prevenir e punir efetivamente todos os casos, os avanços 

são expressivos quando comparados ao Brasil que, apesar de já contar com leis específicas 

relacionadas ao Direito Digital, como o Marco Civil da Internet e a Lei Carolina Dieckmann, 

tem um longo caminho a percorrer já que não possui agentes suficientemente capacitados para 

investigar e periciar os crimes virtuais, além das outras causas anteriormente citadas. 

Outrossim, o Direito Digital, apesar de ser um ramo novo com pouca autonomia, dialoga 

diretamente com outros ramos do Direito, especialmente o Penal, objeto de estudo deste 

trabalho. Destarte, espera-se, ao final da pesquisa, uma melhor compreensão das causas e 

consequências de um ineficiente combate aos crimes digitais e um melhor entendimento da 

forte relação entre o Direito Penal e o Direito Digital. 

Palavras-chave: Direito Penal. Direito Digital. Crime Digital. Internet. Legislação. 
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A DIFÍCIL MISSÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO DO INDIVIDUO 

Thais Andressa Paz Carvalho 

Marcello Renault Menezes 

 

A presente pesquisa tem por objetivo apresentar as inconsistências da missão de 

ressocialização do preso no sistema prisional brasileiro. A Lei de Execução Penal em seu 

artigo 1º dispõe: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 

decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e 

do internado”. Nota-se que a execução penal possui como finalidade, além do cumprimento 

da pena, a ressocialização do indivíduo, porém em relação a essa última não tem produzido os 

resultados almejados. Deve-se buscar compreender os motivos que levaram o preso a praticar 

tais delitos, dar a ele uma chance de mudar, de ter um futuro melhor independente daquilo que 

aconteceu no passado. A proposta investigativa tem por pressuposto analisar os principais 

problemas encontrados pelo preso na sua ressocialização. Dentre as dificuldades encontradas 

para a ressocialização do indivíduo, encontra-se a de reingresso no mercado de trabalho, pois 

além de ser ex-presidiário, a maioria deles não possuem ensino fundamental completo e nem 

experiência profissional, sendo praticamente impossível serem admitidos em algum emprego. 

Nesse sentido, Maurício Kuehne diz que o trabalho além de outros tantos fatores apresenta um 

instrumento de relevante importância para o objetivo maior da Lei de Execução Penal, que é 

devolver a Sociedade uma pessoa em condições de ser útil. É lamentável ver e saber que 

estamos no campo eminentemente pragmático, haja vista que as unidades da federação não 

têm aproveitado o potencial da mão de obra que os cárceres disponibilizam. Como referencial 

teórico da pesquisa têm-se artigos jurídicos e posicionamentos de doutrinadores com relação à 

crise no sistema prisional brasileiro e as dificuldades de ressocialização do preso. A 

metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica no âmbito de pesquisa qualitativa 

buscando ideias para indicar o caminho correto sob a questão em evidência. Espera-se ao final 

da pesquisa encontrar alternativas que sejam eficazes para solucionar as inconsistências 

verificadas com relação à ressocialização do preso no Brasil, considerando que existem vários 

atores sociais comprometidos nessa prática dentre elas o Estado, a família e a sociedade. 
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ANÁLISE DO DIREITO PENAL DO INIMIGO SOB O ENFOQUE DAS 

NORMAS BRASILEIRAS. 

Juan M. Herrera Mast 

 O Direito Penal do Inimigo é uma teoria proposta pelo professor alemão Günther Jakobs na 

década de 80, que admite a utilização de um direito penal apropriado aos “inimigos” do 

Estado que, embora se trate de sujeitos nacionais, possa se fazer uma distinção pontual na 

legislação, de maneira a que o criminal perca seu status de cidadão. Na tese divide o Direito 

Penal em dois, uma para crimes tidos como “aceitáveis”, combatidos pelo direito penal 

comum –ou “cidadão” -, enquanto que o outro –Direito Penal do Inimigo substantivo- seria 

aplicado aos “inimigos do Estado”, com rigor superior ao anterior, e com menos garantias 

para defesa, como se tratando de um sujeito estranho ao direito. Pretendeu-se confrontar, 

mediante processo comparativo e indutivo, o Direito Penal do Inimigo-DPI à luz dos preceitos 

da Constituição Brasileira, dialogando entre possíveis aplicações e contradições. Contudo, 

buscou-se encontrar o ponto de inflexão entre correntes jusfilosóficas favoráveis e contrárias à 

sua introdução como ferramenta legal. Segundo Jakobs, o monopólio da violência do Estado e 

a submissão tácita do autor a este, são elementos básicos do uso do DPI. Por outro lado exime 

seu uso nos crimes entre pessoas, pois supõe que esse Estado possui suficiente seguridade 

para as expectativas normativas da vítima frente o autor. Nisso basicamente se diferencia o 

DPI substantivo do Direito Penal “cidadão”. Porém, negando o direito ao sujeito, está, do 

mesmo modo, negando-se a justiça, elemento essencial ao próprio direito. Não adianta só ter o 

monopólio da violência. Esta deve vir investida de justiça. Cabe destacar que o Estado está 

formado por pessoas também, com anseios, interesses e ambições, formadores e aplicadores 

das leis, assim, ao mesmo tempo, são sujeitos destas normativas. Logo, a discricionariedade 

da aplicação dos direitos penais deve ser mais controlada, sob pena de que se aplique o DPI 

aos inimigos pessoais em vez que aos subversores das normas vigentes. Quando há a 

desvirtuação na aplicação das leis o ofendido em seus direitos tem a responsabilidade moral 

de resistir ao ato. Ou seja, a natureza do “inimigo” é relativizada, e carece de consenso 

internacional. O que pode ser inimigo do Estado em um país pode não ser em outro. Quer 

dizer, por exemplo, que o crime religioso de idolatria teria imputação severa em um país e não 

ser nem considerado crime em outro. Há naturalmente, uma incursão dos diferentes Direitos 

Penais nacionais e internacionais, dentro do DPI. Na maioria das vezes que se inova e 

tipificam novos crimes, está se mimetizando o DPI nesses marcos regulatórios. No entanto, 

possui uma generalização na descrição do “inimigo”, quando diz que “quem não presta uma 

seguridade cognitiva suficiente de um comportamento pessoal deve ser tratado pelo Estado 

como não pessoa”. Desse modo, estaria excluindo a todas aquelas pessoas com discapacidade 

cognitiva ou intelectual, da possibilidade de cometer crime na perspectiva “cidadã”.  A tese 

do DPI encontra aversão também quando cotejado dentro do marco garantista dos direitos 

fundamentais contidos na Constituição. Por ora, não haveria assento possível do DPI dentro 

da formatação atual da Constituição Federal de 1988. 
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AÇÃO PLURIDISCIPLINAR NO DIREITO PENAL 

Andressa Vitória Gomes Severo70 

Marcello Renault Menezes71 

 

A presente pesquisa tem por objetivo avaliar quais são os efeitos da ciência criminológica e da 

política criminal no exercício do Direito Penal. Isto é, se essas interferências seriam positivas 

ou negativas, considerando que o Direito possui estrutura própria e estável. A proposta 

investigativa tem por pressuposto que durante a hermenêutica jurídica, alguns juristas 

entendem que a lei vale por si só, sendo desnecessária outras matérias de apoio, sustentando-

se na expressão em latim “Dura lex, sed lex”. Assim, busca-se entender quais são as 

consequências de analisar e decidir com auxílio de outras disciplinas no ato decisório jurídico. 

Como referencial teórico da pesquisa tem-se a doutrina do jurista Guilherme de Souza Nucci, 

que compreende necessária a união das ciências, como forma de aprimoramento jurídico. 

Destaca ainda esta união, tanto por parte da política social no que tange o raciocínio, estudo, 

elaboração e aplicação do Direito Penal; quanto em relação à criminologia, com o estudo do 

crime e do criminoso, como fenômeno social e como agente do ato ilícito, respectivamente. A 

metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, pois busca-se expor como a ação 

pluridisciplinar ocorre e de que forma ela configura o resultado. Trata-se de pesquisa de 

grande importância jurídica tendo em vista seu caráter examinador, uma vez que a ideia de 

aplicação do Direito Penal de forma equitativa (e por consequência humanitária) e 

virtuosamente, é o caminho ideal para o bem-comum. Espera-se, ao final da pesquisa, 

constatar que a interferência da criminologia e da política criminal, assim como de outras 

disciplinas, são imprescindíveis na aplicação penal, sendo arcaico um exercício penal de 

forma puramente objetiva. Como forma de ilustrar a influência considerando as duas vertentes 

anteriormente citadas, temos a atual decisão do STF que concedeu prisão domiciliar às 

mulheres condenadas pelo crime de tráfico de drogas que tinham filhos ou estavam grávidas, 

servindo de precedente para casos semelhantes. 
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PSICOPATIA E DIREITO PENAL 

Paola Oliveira Melo da Silva 

Marcello Renault Menezes 

 

A presente pesquisa tem a finalidade de compreender a psicopatia frente ao Direito Penal 

brasileiro atual, visto que há uma grande incidência de práticas delituosas por parte de 

portadores desse tipo de transtorno de personalidade. O termo “Psicopatia” surgiu, no início 

do século XX, na Escola de Psiquiatria Alemã. Foi conceituado pelo psiquiatra alemão Kurt 

Schneider, que definiu o indivíduo psicopata como uma personalidade anormal, que sofre por 

causa de sua anormalidade ou que, impelido por ela, faz sofrer à sociedade. A psicopatia, 

classificada pelo DSM-IV como Transtorno de Personalidade Antissocial, é considerada a 

mais grave alteração de personalidade, na medida em que o indivíduo portador inclina a 

evoluir para estágios alarmantes conforme o passar do tempo, podendo produzir males 

irreversíveis a si mesmo e à sociedade. O Código Penal brasileiro vigente não possui, em seu 

corpo, matéria específica para o caso de delinquentes psicopatas, mas, em seu art. 26, possui 

subsídios aplicáveis a esses indivíduos. Porém, não se torna viável aplicar a eles o disposto no 

referido artigo visto que é necessário um diagnóstico a ser realizado por profissionais 

qualificados para que não haja possibilidade de agravamento do transtorno e uma possível 

reincidência após o cumprimento da pena.  Assim, pretende-se analisar a responsabilidade 

penal destes indivíduos, demonstrar a importância da perícia médica diante de casos concretos 

e esclarecer, de acordo com as doutrinas e a jurisprudência, como o Estado deve proceder 

diante de casos envolvendo psicopatas, ao passo que no país não há legislação específica ao 

tema. Como referencial teórico da pesquisa tem-se artigos sobre Transtorno de Personalidade 

Antissocial e artigos jurídicos voltados para a legislação penal brasileira, além de o próprio 

Código Penal Brasileiro. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica e qualitativa 

buscando resultados e respostas para as questões levantadas sobre o tema em evidência. 

Espera-se ao final da pesquisa esclarecer se há potencialmente possibilidade de o delinquente 

portador da psicopatia ser inserido na sociedade após o seu cumprimento de pena, nos termos 

previstos no Código Penal brasileiro, bem como se o Estado detém políticas públicas efetivas 

de ressocialização deste. 
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APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO HABEAS CORPUS 138.697/MG 

                                             Adenir Ribeiro Marques Júnior  

Marcello Renault Menezes 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral analisar a aplicação do princípio da insignificância ao 

crime de furto no habeas corpus 138.697/MG, enfrentado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal 

e de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Introduzido ao direito penal por Claus Roxin, o 

princípio da insignificância tem a finalidade de auxiliar o interpretador ao analisar um tipo penal, 

excluindo aquelas situações consideradas como insignificantes, de bagatela etc. A proposta 

investigativa tem por pressuposto que a aplicação desse instituto torna atípica uma conduta que é, 

notavelmente, ilícita, conforme preleciona o art. 155 do Código Penal. Assim, pretende-se verificar 

qual foi a intenção do intérprete ao aplicar o princípio bagatelar, ao caso concreto, que levou ao 

deferimento do habeas corpus ao paciente, que era reincidente, e como esse princípio pode influenciar 

na conduta da sociedade, uma vez que as decisões judiciais têm, de certo modo, um caráter 

exemplificativo. Como referencial teórico da pesquisa tem-se a doutrina de Rogério Greco, que 

defende que a aplicação da teoria da insignificância não pode ocorrer em toda e qualquer infração 

penal, mas tão somente a situações que, a não aplicação, levaria o intérprete a usar o ramo mais 

violento do direito para situações absurdas. A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, pois 

busca verificar o motivo que levou à aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto por parte do 

relator. Trata-se de uma pesquisa de grande importância acadêmica, uma vez que se propõe a 

esclarecer a jurisprudência da 2ª turma do STF, e a trazer reflexões sobre os efeitos deste princípio 

penal na sociedade. Espera-se ao final da pesquisa entender o raciocínio que levou o relator a deferir o 

habeas corpus e ao trancamento da ação penal, ou seja, o fundamento que levou à atipicidade da 

conduta do agente ao caso concreto, mesmo este possuindo condenação anterior. 
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O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E O DIREITO PENAL 

Sâmhara Suzany Vieira Brandão 

Marcello Renault Menezes 

 

A presente pesquisa tem por objetivo explorar o princípio da insignificância, de origem 

doutrinária, que orienta acerca da intervenção penal. Classifica-se como princípio da 

insignificância o dano irrisório causado por fato atípico a bem jurídico tutelado, de forma que 

não justifique a intervenção do Direito Penal. Sumariamente, o princípio da insignificância 

existe para impedir que uma lei tome uma proporção maior que a adequada socialmente. Tal 

instrumento estatal, por sua vez, gera a necessidade de o Estado caracterizar os chamados 

“tipos penais”, que classificam a conduta humana, bem como o juízo de atipicidades dos 

fatos. A proposta investigativa tem por pressuposto analisar a relevância do princípio da 

insignificância no funcionamento da máquina judiciária, uma vez que, o referido instrumento 

possui a função de desafogar o sistema judiciário que demanda cada vez mais agilidade e 

eficiência dentro dos seus processos. Abordando-se a definição deste ramo do Direito, 

conclui-se que, todo e qualquer profissional que esteja inserido nos caminhos da justiça,  e 

objetive a concretização de um ordenamento justo, necessita de atentar-se para os princípios 

básicos que ocasionam o  correto funcionamento do Direito Penal, em face do entendimento 

atual de justiça, incluindo o princípio da insignificância ou bagatela, como forma de 

contribuição para que efetive-se a realização de um ordenamento eficaz, capaz de  caracterizar 

e classificar todo os aspectos da ação praticada que possa oferecer considerável risco ao bem 

jurídico tutelado, à sociedade, bem como à vida do próprio indivíduo que realizou a conduta 

delituosa.  Faz-se referência ao objetivo da penalização, à legítima garantia dos bens jurídicos 

tutelados e ao papel do Direito Penal em nosso ordenamento jurídico, objetiva-se também 

entender sua aplicabilidade e a interpretação atribuída ao mesmo no atual cenário. Ao fim, 

caracteriza-se o princípio da insignificância como excludente da tipicidade material e, 

outrossim, faz-se a distinção entre esse e o princípio da irrelevância penal do fato, propugnado 

pelo autor Luiz Flávio Gomes, propondo a denominação deste último de princípio da 

desnecessidade preventiva de pena. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica no 

âmbito de pesquisa qualitativa, buscando ideias para indicar o caminho correto sob a questão 

em evidencia. Como referencial teórico da pesquisa têm-se artigos jurídicos e 

posicionamentos de doutrinadores com relação à simbolização do princípio da insignificância 

em nosso sistema jurídico. Espera-se que ao final da pesquisa se possa demonstrar como o 

princípio da insignificância é um importante instrumento estatal  capaz de cooperar para a 

efetividade do Sistema Jurídico Brasileiro. 

  

Palavras-chave: Princípio da insignificância, Direito Penal, intervenção penal. 
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A VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA 

Isabela de Fátima Albuquerque Hardi 

Marcello Renault Menezes 

 

O princípio da presunção de inocência ou também denominado de princípio da não 

culpabilidade, é um instituto previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 

1988. Refere-se a uma garantia processual atribuída ao acusado pela prática de uma infração 

penal, oferecendo-lhe a prerrogativa de não ser considerado culpado por um ato delituoso até 

que a sentença penal condenatória transite em julgado. No julgamento do Habeas Corpus 

126.292/SP, o Supremo Tribunal Federal modificou sua jurisprudência e firmou o 

entendimento no sentido de permitir a execução provisória da pena após a confirmação de 

condenações criminais em segunda instância. Conforme o Relator do caso Ministro Teori 

Zavascki, a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e 

provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena. A 

partir disso, iniciou-se uma discussão em torno da constitucionalidade de tal entendimento, 

uma vez que o direito à presunção de inocência é um direito fundamental com conteúdo 

normativo processual, em virtude do qual toda pessoa é inocente até que se declare sua 

culpabilidade ou responsabilidade em uma decisão definitiva. Dessa forma, tal princípio 

qualifica-se como importantíssimo para restringir a imposição prematura de quaisquer 

medidas que afetem a esfera jurídica das pessoas em geral. Por outro lado, há quem 

comemore essa nova acepção como uma solução para a impunidade no país, principalmente 

em decorrência da fase que passa o Brasil, onde temos não somente a crise na segurança 

pública, mas também diversos escândalos de corrupção em questão no judiciário. Tendo vista 

desses fatos, o presente trabalho busca fazer uma abordagem critica em face da Constituição 

Federal, em torno do julgamento do HC 126.292/SP. A pesquisa é de natureza teórico-

bibliográfica seguindo o método descritivo-analítico que instruiu a análise de leis relacionadas 

ao tema, bem como a doutrina que informa os conceitos de ordem dogmática. 

 

Palavras-chave: Violação constitucional. Presunção de Inocência. Habeas Corpus. 
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A INFLUÊNCIA DAS FAKE NEWS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ESFERA 

PENAL 

Adailson Santos da Silva72  

Marcello Renault Menezes73 

 

Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX, 

mas conhecida por um outro termo: false news. O termo é em inglês, mas se tornou popular 

em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas, principalmente, em 

redes sociais. A presente pesquisa tem por problema avaliar a necessidade dessa qualificadora 

no nosso sistema penal, e se a mesma fere o princípio constitucional da liberdade de 

expressão (C.F, Art.5°, IX). Para que se possa concluir se há a necessidade dessa 

qualificadora, uma vez que a importância de se tomar uma atitude frente à disseminação das 

fake news está ligada ao momento em que vivemos. Os crimes de calúnia (art.138), injúria 

(art.139) e difamação (art.140), todos tipificados no Código Penal, não cumprem com a 

referida finalidade. O Projeto de Lei 6.812/2017, pretende instituir como crime a ação de 

quem divulgar ou compartilhar informação falsa. Já o Projeto de Lei 473/2017, pretende 

acrescentar ao Código Penal uma nova tipificação de divulgação de falsa. Esses projetos, 

assim como, o Marco Civil da Internet, oficialmente chamado de Lei N° 12.965/14, tem como 

objetivo regular o uso da Internet no Brasil. Diante disso, tem-se como objetivo demonstrar a 

relação entre a disseminação de notícias falsas, com outros tipos de crimes, tais como, a 

discriminação e a violência. Como referencial teórico serão utilizas a legislação nacional, os 

tratados internacionais e decisões emitidos por órgãos nacionais e internacionais. A 

metodologia utilizada para a realização deste trabalho, será utilizada a pesquisa qualitativa, 

uma vez que se busca aprofundar a compreensão do assunto em questão. Assim como, 

também será utilizada pesquisa bibliográfica. Diante do exposto, espera-se no final da 

pesquisa demonstrar os males deixados por tal pratica e ajudar a encontrar uma forma de 

coibi-la. 

 

Palavras-chave: Notícias falsas, informação, Internet, legislação brasileira. 
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A VAQUEJADA E OS CRIMES DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS 

 

Tiago Luiz Brazil - tiagoluizbrazil@gmail.com74 

Marcello Renault Menezes - dr.mrenault@hotmail.com75 

 

A vaquejada é considerada uma manifestação cultural e ao mesmo tempo um esporte, 

originaria do nordeste, é realizada da seguinte forma: dois vaqueiros montados a cavalo têm 

de derrubar um boi entre duas faixas de cal do parque de vaquejada, puxando-o pelo rabo. Em 

algumas vezes, pelo fato de o boi ser puxado dessa forma o rabo é arrancado. O Supremo 

Tribunal Federal (STF) por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4983, de 

06/10/2016, considerou a vaquejada inconstitucional por dispensar crueldade contra animais. 

No entanto, a lei nº 13.364, de 29/11/2016, elevou a vaquejada à condição de manifestação 

cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. De um lado encontra-se defensores da 

vaquejada, de outro ambientalistas. Os primeiros argumentam que além de ser uma 

manifestação cultural a vaqueja movimenta a economia local, gera muitos postos de trabalhos 

diretos e indiretos. Já os ambientalistas, que não estão protegendo apenas a integridade dos 

animais, e sim um meio ambiente equilibrado, homens e animais; uma vida mais saudável e 

segura a todos. Diante disso, depara-se com o conflito entre normas de direitos fundamentais 

protegidos pela Constituição Federal (CF), logo o objetivo deste trabalho é realizar uma 

análise sobre a relação entre a manifestação cultural com a proteção ao meio ambiente sob o 

prisma do Princípio da Adequação Social. Como referencial teórico será utilizado a 

Constituição Federal, tratados internacionais, jurisprudência, leis, costumes, pareceres e 

publicações de instituições públicas e privadas. A metodologia utilizada será a pesquisa 

qualitativa, pois esta permite que se estude o assunto de forma densa, a fim de proporcionar 

maior clareza sobre até que ponto pode a sociedade tolerar que se realize ou não a vaquejada. 

Assim, com o fim da pesquisa almeja-se verificar, por meio do Princípio da Adequação Social 

se a prática da vaqueja deve ser considera uma manifestação cultural ou crime. 

 

Palavras-chave: Manifestação cultural, Proteção ao meio ambiente, Princípio da Adequação 
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XENOFOBISMO REVELADO: É CRIME OU CONTRAVENÇÃO? 

Marta Isabel da Silva Oliveira76 

Marcello Renault Menezes77 

 

Roraima esteve em evidência na mídia nacional ao fato ocorrido no município de Pacaraima 

onde vários imigrantes foram expulsos para outras localidades devido ao xenofobismo que 

acontece de forma velada na sociedade roraimense. A população imigrante que se aventuram 

em terras brasileiras estão almejando nova perspectivas de vida. Nesta pesquisa, tratar-se-á 

sobre a problemática advinda da imigração, principalmente dos venezuelanos para o Estado 

roraimense: o xenofobismo independente de que espécie é crime, é amparado perante a lei, a 

Constituição Federal?  Em seu art.1º, tem como um dos princípios:  III -  a dignidade da 

pessoa humana como direito fundamental; e no art. 4 º que rege-se as suas relações 

internacionais preconiza: VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; Art. 5º - Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País: XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. No Art.140 do Código Penal, o 

parágrafo terceiro, tipifica a injúria com utilização de elementos relacionados a raça, cor, 

etnia, religião ou origem, com penas de reclusão de um a três anos, mais multas O 

xenofobismo é um crime silencioso que machuca e causa danos irreparáveis pois, é um tipo 

de violência psicológica e tal fato acontece frequentemente com os venezuelanos, causando 

exclusão, intolerância, violência psicológica, física ou até a morte. A proposta da pesquisa é 

conhecer a situação dos imigrantes advindos de outros países quanto as garantias para o 

exercício de direitos fundamentais. Para isso, verificar-se-á a situação jurídica e social em que 

eles se encontram e se o Estado brasileiro vem cumprindo o que está previsto na Constituição 

Federal de 88. O objetivo deste artigo é verificar como o Estado trata os imigrantes 

venezuelanos que sofrem os efeitos da xenofobia em Roraima, os tipos de preconceito 

sofridos por esses eles. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura para fundamentação 

das reflexões. E o método utilizado foi o dedutivo, sendo a pesquisa qualitativa. Seu resultado 

será apresentado para reflexões e estudo do efetivo exercício dos direitos e garantias 

fundamentais dos imigrantes previstos na Constituição brasileira. Os roraimenses precisam 

saber lidar com essa nova realidade de Roraima pois, todos eles têm direitos a uma vida digna 

e sem preconceitos e xenofobismo. A problemática dos imigrantes é assunto que deve ser 

priorizado e tratado com urgência nas três esferas governamentais para melhorar as condições 

de vida do imigrante. 
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A INTEGRAÇÃO ENTRE DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA COMO FORMA 

DE APLICAÇÃO EFICAZ E JUSTA DA PENA 

Marcello Renault Menezes- dr.mrenault@hotmail.com78 

Maria Eduarda Lima Rodrigues - eduardalra@gmail.com79  

  

A criminologia é uma ciência social que visa, através da análise empírica, estudar o crime, o 

criminoso e a vítima, além de também se ocupar da análise dos meios e instituições que tem o 

fito de moldar o comportamento do infrator ao aceito pela sociedade. Em contrapartida, mas 

também com similaridades e pontos comuns, o Direito Penal ocupa-se da relação surgida a 

partir do crime, entre o criminoso e o Estado, que possui o jus puniendi, a fim de punir e 

amoldar o apenado para ser reinserido na sociedade. Dessa forma, entende-se que a 

criminologia surgiu através da necessidade de entender o crime como um fenômeno social e o 

Direito Penal a partir da necessidade de disciplinar a conduta em sociedade, ligando o crime, 

como fato, à pena, como consequência. Por muito tempo, a afim de manter a pureza e 

independência das ciências, o Direito Penal e a Criminologia foram analisados distintamente, 

o que tornava impossível que as penas fossem aplicadas de maneira mais humana, justa e de 

forma eficaz; somente a partir do estudo conjunto de ambas as ciências sociais foi possível 

inserir o caráter ressocializador da pena no Direito Penal contemporâneo. Diante disso, a 

presente pesquisa tem por objetivo principal demonstrar que sem a interdisciplinaridade entre 

Direito Penal e Criminologia não é possível utilizar a pena como prevenção aos crimes, e 

muito menos, posteriormente, como método ressocializador do indivíduo apenado; além de 

secundariamente, objetivar analisar os pontos comuns e divergentes entre as duas ciências e 

mostrar como a Criminologia interage com o Direito Penal no estudo dos efeitos da pena e de 

suas finalidades. Como método de pesquisa será utilizado o método qualitativo, através da 

análise bibliográfica e documental; como referencial teórico utilizar-se-á as teorias de Cesare 

Lombroso junto a Criminologia e a Escola Positiva de Direito Penal.  Espera-se obter ao final 

da pesquisa, a demonstração de quão importantes são os questionamentos e as proposições 

que a Criminologia proporciona ao Direito Penal, a fim de promover sua reflexão e 

aprimoramento.  
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TRABALHO ESCRAVO DE ESTRANGEIROS: UM CRIME CONTRA OS 

DIREITOS HUMANOS. 

 

Paulo Mateus Souza da Silva 

Edi Severino de Sousa Júnior 

Lucio Ricardo Queiroz Paes 

 

O mundo sofre com crises migratórias, em especial Roraima com a chega dos imigrantes 

venezuelanos que, profissionalmente qualificados ou não, procuram ingressar no mercado de 

trabalho formal ou informal. A experiência de vida revela que parte deles vêm se sustentando 

por meio de trabalhos informais, em especial de serviços manuais, em zona urbana ou rural. 

Nota-se ainda que em muitos casos a remuneração dos serviços prestados por venezuelanos é 

bem inferior ao valor normalmente pago em favor dos nacionais que prestam o mesmo 

serviço. A baixa remuneração é um grande atrativo para os nacionais contratantes, 

funcionando a lógica do menor valor como um critério de escolha entre as propostas do 

mercado de trabalho. Aparentemente, todos saem ganhando, pois, o nacional contratante 

obtém um serviço abaixo do valor de mercado, enquanto o estrangeiro contratado obtém uma 

remuneração que, ainda que baixa, contribuirá para minimizar as suas péssimas condições de 

vida. Entretanto, há situações nas quais o desiquilíbrio entre a prestação e contraprestação é 

tão grande que esse negócio jurídico vantajoso acaba por se tornar um verdadeiro ilícito. 

Nesse contexto, avulta a importância do crime previsto no art. 149 do Código Penal, de 

redução à condição análoga a de escravo, que é conceito jurídico aberto e que por isso é 

discutido no Projeto de Lei 3842/12 e em Portarias do Ministério do Trabalho. Para fins 

penais, o que efetivamente vem a ser trabalho análogo à escravidão? A exploração da mão de 

obra venezuelana associada a baixa remuneração poderia configurar esse tipo penal nos 

moldes em vigor? O assunto revela a sua importância na medida em que a impressa e os 

próprios órgãos fiscalizadores já dão conta dessa triste realidade no Estado de Roraima. Além 

disso, o estudo chama a atenção para a reflexão que deve ser feita sobre quando uma 

contratação de um estrangeiro é um ato civil qualquer ou quando ela é um ato abusivo, 

especialmente em Boa Vista onde é comum se vê estrangeiros em profissão como diaristas, 

domésticas, garçons, pedreiros. Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo geral 

compreender o exato sentido e alcance da expressão “condição análoga à de escravo” contida 

no art. 149 do Código Penal, a fim de identificar situações nas quais há exploração abusiva de 

imigrantes com clara violação de seus direitos humanos. Para tanto, o estudo pretende 

conhecer a opinião dos autores criminais a respeito desse tipo penal, analisar casos em que 

houve a condenação de pessoas pelo cometimento desse crime e definir quais os principais 

responsáveis pelo combate ao trabalho escravo e promoção dos direitos humanos dos 

trabalhadores, sejam estrangeiros ou não. A metodologia é pesquisa bibliográfica e 

documental e leva em consideração matérias jornalísticas feitas a respeito, bem como 

informações oriundas dos órgãos policiais e de procuradores do trabalho. O estudo em 

andamento mostra que o crime em foco é comum, plurissubsistente, comissivo, material, 

permanente, monossubjetivo, tendo como objeto jurídico a liberdade de autodeterminação. 
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MOVIMENTO SOCIOAMBIENTALISTA E OS PARADOXOS EXISTENTES EM 

MEIO A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Janaina Rosa Lira80 – likjana@hotmail.com 

Marcello Renault Menezes81 – dr.mrenault@hotmail.com 

 

Inúmeras transformações são perceptíveis ao longo do século XX. Estas são devidas à 

ocorrência de crises, catástrofes e incertezas que implicaram na mudança da lógica 

estabelecida no século XIX, quanto à configuração política, econômica e social. No pós 

Segunda Guerra, o enfraquecimento da hegemonia coletiva europeia resultou na alteração da 

distribuição do poder mundial, bem como na emergência de novos atores internacionais e 

novos temas na pauta de debates da agenda global. Entre os novos temas da referida pauta, 

encontra-se o Meio Ambiente, que adquiriu grande destaque nos meios acadêmico, político e 

econômico. O debate acerca do Meio Ambiente é proveniente dos anos 1970 e é iniciado a 

partir da preocupação com a degradação ambiental e os reflexos produzidos às gerações 

daquele momento e às futuras. Em um segundo instante, o fator mercantil desenvolvimentista 

passou a integrar o debate. A discussão sobre o tema ganhou força no Brasil após a 

redemocratização, com o movimento socioambientalista, pelo qual foi possível superar a 

dicotomia homem/natureza, ou seja, passou-se a ter uma visão sistêmica acerca dos direitos 

ambientais, sociais e culturais. Todo esse processo influenciou sobremaneira na consagração 

da preocupação com o Meio Ambiente como direito fundamental no bojo da Constituição de 

1988 e na criação de legislações infraconstitucionais. Dentro desse contexto, a presente 

pesquisa objetiva identificar os paradoxos que emergem da aplicação da legislação brasileira 

referente ao Meio Ambiente, cuja criação foi influenciada pelo movimento socioambiental. 

Para isso, pressupõe-se que a aplicação de tais dispositivos legais possui alcance complexo e 

envolvem conflitos de interesses de ordem cultural, ambiental, econômico e social que 

podem, muitas vezes, não convergirem. Na análise, utiliza-se de método qualitativo e 

exploratório baseado em revisão bibliográfica e de análise de dispositivos legais emergentes 

na década de 1990. Estes, somados ao texto constitucional, orientam o referencial teórico do 

estudo. 
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“SOCIOAMBIENTALISMO E SUSTENTABILIDADE: PRIMEIROS 

FUNDAMENTOS DO SOCIOAMBIENTALISMO BRASILEIRO” 

Angelo Gonçalves da Rocha Junior 

Ariosvaldo de Oliveira Vieira 

Anete Garcia 

Em razão da ação humana sobre o planeta pela industrialização intensificada a partir da 

segunda metade do século XVIII, com lançamento de inúmeros produtos químicos na 

atmosfera, das contaminações do solo, das águas de rios, lagos e mares, somado às catástrofes 

provocadas também por ação humana tais como derramamento de petróleo, má condução da 

política de resíduos sólidos nos grandes centros urbanos entre diversas outras ações 

destrutivas, frente às reações da própria natureza a tais agressões inclusive com a proliferação 

de doenças, houve uma maior conscientização ambiental no contexto internacional, sobre tudo 

na Europa e América do Norte, com forte disposição e pressão de grande parte da sociedade 

sobre os países emergentes, mas em especial os industrializados, onde se argüia a necessidade 

de políticas públicas, ações governamentais diretas, legislação especial, revisão de metas de 

emissão de gases, resíduos sólidos e particularmente, políticas compensatórias. É inserido 

neste contexto de discussão e irresignação que surge a partir dos anos 1980 no Brasil atuação 

mais rigorosa de grupos ligados ao ativismo ambiental, porções da sociedade que atuariam 

junto aos parlamentares constituintes na elaboração e posterior promulgação da Carta Magna 

de 1988. O socioambientalismo brasileiro foi uma construção evolutiva e história que 

apresentou seus resultados mais notáveis a partir, justamente, da redemocratização do país e 

do estabelecimento de um Estado Constitucional Democrático de Direito a partir da 

Constituição Federal de 1988. Diante de uma exigência constitucional de meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, da proteção aos povos tradicionais, incluídos os povos indígenas, 

ribeirinhos e quilombolas surgiu uma nova sociedade mais receptiva ao movimento social e 

ambientalista e que teve a partir de então, desdobramentos do modo de agir, entender e 

pensar, com reflexos na legislação infraconstitucional moldando o conceito e os fundamentos 

do socioambientalismo e da sustentabilidade contemporânea. São neste sentido, as percepções 

e viés que se extrai da Lei n. 11.326/2006 e 12.651/2012, como exemplos nomináveis. As 

políticas extrativistas e conservacionistas passaram a ser consideradas não apenas como 

política de governo, mas passaram a ter relevância jurídica merecendo destaque, antes 

inimagináveis na legislação. No Brasil, país com dimensões continentais, tudo é significativo, 

hoje, segundo a Fundação Cultural Palmares existem cerca de 2.465 comunidade quilombolas 

certificadas (ou remanescentes), a Organização Não Governamental denominada “Radar 

Missionário” aponta mais de 90.000 comunidades ribeirinhas e persiste um grande número de 

comunidades tradicionais (não indígenas), extrativistas/seringueiros, seja na Mata Atlântica, 

na região do Pantanal bem como na Amazônia (brasileira), entre eles encontram-se os 

praieiros, jangadeiros, caiçaras, açorianos, pantaneiros etc.   Assim, o objetivo deste breve 

resumo, em linhas gerais e objetivamente, de acordo com o tema proposto, é inicialmente 

trazer o contexto do recente fenômeno do socioambientalismo sobre o sistema jurídico 

constitucional e infraconstitucional para avivar o pensamento, despertar conceitos e o debate, 

rico e acadêmico com vistas a dar continuidade a sua evolução, e concomitantemente, 

subsidiar no futuro, políticas públicas sobre tudo na região amazônica,  mediante a utilização 

de pesquisa bibliográfica, vídeos, participação do público e contribuição dos diversos órgão 

destinados a proteção do meio ambiente neste Estado de Roraima, mas não tão somente, de 

outra sorte, apontar desafios e elevar a expectativa da problematização das questões afetas ao 

movimento sócio-ambiental para formação de massa crítica e consciente, proporcionando a 

reflexão salutar, em especial no que tange ao socioambientalismo amazônico. 

 

Palavras-chave: Socioambientalismo, Ribeirinhos, Sustentabilidade, Quilombolas. 
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OS PRINCÍPIOS USUÁRIO-PAGADOR E POLUIDOR-PAGADOR NO SISTEMA 

JURÍDICO BRASILEIRO: LICENÇA PARA O DESPERDÍCIO E A 

DEGRADAÇÃO? 

 

Victória Muniz de Souza Cruz82 

Virgínia Muniz de Souza Cruz83 

Karol Stefany Oliveira Rabelo84 

 

Os princípios têm inegável importância para o Direito, assim, é indispensável o estudo destes 

para a compreensão de qualquer área. Para o Direito ambiental os princípios têm uma feição 

especial, na medida em que possibilitaram o reconhecimento deste como ciência autônoma. A 

Constituição Federal de 1988 foi recebida por juristas das mais diversas áreas como uma 

grande fonte de inovação. No Direito Ambiental não foi diferente, porquanto a Carta Magna 

trouxe para a disciplina modificações extremamente importantes, especialmente no que diz 

respeito aos princípios consagrados no referido instrumento. Assim, indiscutivelmente um dos 

mais relevantes avanços do direito brasileiro foi a consignação da força normativa dos 

princípios constitucionais, tanto explícitos quanto implícitos, restando suplantado o efeito 

simbólico a eles dado pela doutrina. O presente artigo analisa os princípios usuário-pagador e 

poluidor-pagador para definir se estes constituem licença para o desperdício de recursos 

naturais e a degradação ambiental, mediante pesquisa exploratória, qualitativa, teórica e 

bibliográfica, aplicando-se o método dedutivo. O ser humano tem dificuldade para 

compreender a finitude dos recursos naturais e a importância da sua preservação, motivo pelo 

qual o legislador cria formas de alertar acerca da importância da preservação e obrigar o 

indivíduo a recuperar o meio ambiente degradado. O princípio do poluidor-pagador possui 

duas faces: obrigar aquele que usa e polui a arcar com o dano, e fazer com que aqueles que 

desenvolvem atividades que possam poluir pensem em maneiras de evitar os prejuízos ao 

meio ambiente, criando mecanismos de prevenção. Dessa maneira, é possível impedir que a 

sociedade arque com danos ambientais em prol do lucro de particulares. Já o princípio do 

usuário pagador é de suma importância para o despertar do uso racional dos recursos naturais 

e impedir o desperdício, já que comumente o ser humano trata tais recursos como 

intermináveis. Os princípios do usuário-pagador e do poluidor-pagador não podem ser 

considerados licenças para degradar ou desperdiçar recursos naturais de qualquer tipo, mas 

sim como instrumentos de racionalização do uso de recursos naturais, combate ao desperdício 

e à poluição, de recuperação de áreas degradadas e ainda, de incentivo a todo indivíduo que 

exerça atividade potencialmente nociva para a criação de mecanismos de preservação do meio 

ambiente. 

 

Palavras-chave: Degradação ambiental. Princípio do poluidor pagador. Princípio do usuário 

pagador. 
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A ATUAÇÃO DO ESTADO FRENTE A POLUIÇÃO AMBIENTAL SONORA, 

VISUAL E ATMOSFÉRICA EM ÁREAS VERDES PÚBLICAS 

Karol Stefany Oliveira Rabelo85 

Victória Muniz de Souza Cruz86 

Virgínia Muniz de Souza Cruz87 

Everaldo Marques de Lima Neto88 
O desenvolvimento sustentável, tema que tomou força a partir da década de 70 em razão da produção 

científica e tecnológica, da globalização, bem como da realização de eventos internacionais para 

discussão sobre o meio ambiente, tornou-se um dos grandes objetivos da humanidade. O uso 

desenfreado de recursos naturais e o descuido com o ambiente que nos cerca passaram a ser vistos 

como agentes negativos e causadores de prejuízos por vezes irreparáveis, deixando a proteção 

ambiental de ser um empecilho àqueles a favor do desenvolvimento econômico, e passando a ser o 

foco em discussões ao redor do mundo. Um dos aspectos importantes quando se trata do meio 

ambiente, é observar a influência que o homem tem sobre o espaço que ocupa, principalmente em 

áreas urbanas, fortemente marcadas pela ação antrópica. A preocupação com o desenvolvimento 

urbano e os impactos dele no meio ambiente levou a realização de pesquisas a respeito da poluição 

gerada pelos homens nas cidades, que concluem, como será demonstrado, que as poluições sonora, 

visual e atmosférica detectadas em áreas verdes urbanas públicas têm consequências negativas que 

poderiam ser solucionadas por meio de políticas públicas de urbanização. A relevância da pesquisa 

encontra-se na identificação dos tipos de poluição existentes e nos documentos legais que tratam do 

tema, especificamente no que se refere à poluição visual, sonora e atmosférica. A partir desses 

conceitos podemos verificar a influência negativa que têm e as alterações que geram meio ambiente, 

podendo através de estudos de casos determinar como se dão, seu alcance e de que modo podem ser 

reduzidos. Este artigo tem como objetivo, portanto, conceituar e descrever as poluições visual, sonora 

e atmosférica, de modo a compreender como acontecem na prática, evidenciando, através de estudos 

de casos já realizados em áreas verdes públicas, quais as suas consequências para o meio ambiente e 

para o homem. Para realizar esta pesquisa optou-se pelo método indutivo, através da realização de 

pesquisa aplicada e qualitativa,  desenvolvendo-se esta a partir de pesquisa bibliográfica, que consiste 

na leitura e análise de materiais publicadas em livros, artigos, dissertações e teses, e na pesquisa 

participante. Um dos principais problemas identificados durante a pesquisa foi o fato de a poluição 

sonora, visual e atmosférica serem, por vezes, de difícil identificação. O próprio poder público não tem 

oferecido a atenção necessária, usando por vezes o argumento de que na ocorrência e identificação da 

poluição sonora ou visual, deve-se priorizar as atividades que as ocasionaram, em virtude da suposta 

necessidade de desenvolvimento dos centros urbanos. A reflexão a respeito das ideias abordadas e os 

dados apresentados neste artigo levam à conclusão de que, apesar de todo esforço voltado à mudança 

de posicionamento da sociedade e do Estado frente ao meio ambiente, no que se refere à prevenção da 

poluição sonora, visual e atmosférica, ainda não tem sido realizado um trabalho adequado e eficiente. 

Ademais, não há previsão positiva quanto à gestão de resíduos e substâncias químicas perigosas, um 

dos maiores problemas ambientais identificados, o que indica uma caminhada para crise ambiental 

bastante drástica futuramente.  

 

Palavras-chave: Poluição sonora; Poluição visual, Poluição atmosférica; Poluição em áreas verdes 

públicas. 
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER VENEZUELANA EM BOA 

VISTA E A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 

 

   Rafael Cunha Freitas 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar se a Defensoria Pública do Estado de Roraima 

está apta a atender as venezuelanas vítimas de violência doméstica e familiar em Boa Vista. O 

método utilizado para perquirir a substância científica do assunto ora tratado é o dedutivo, de 

onde irá partir-se de conclusões gerais, a fim de se aplicarem a casos particulares, situações 

isoladas. O objeto do estudo é o descritivo, faz o estudo, a análise, o registro e a interpretação 

dos fatos do mundo físico, sem a manipulação ou interferência dele; procedimento técnico a 

ser utilizado é a pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se de livros, periódicos, 

artigos e documentos que ajudam a sustentar o estudo; a abordagem será qualitativa objetiva 

compreender os fenômenos através da coleta de dados narrativos, estudando as 

particularidades e experiências individuais e quantitativa apoia-se em técnicas de coleta de 

dados numéricos. Em visão prima facie, a violência doméstica e familiar é presença constante 

na vida das mulheres, isto pode ter como uma das causas a cultura patriarcal que prevaleceu 

sobre a sociedade brasileira. Devido a esse fator a mulher brasileira do século 20 iniciou sua 

busca por direitos iguais, que garantissem a sua defesa, sendo a lei Maria da Penha um marco 

nessa luta, assegurando a vítima proteção adequada. Desse modo, as Defensorias Públicas 

Estaduais têm função significativa na defesa dos direitos desse grupo e devem buscar atender 

os anseios da vítima previsto em lei. Por conseguinte, o Estado de Roraima enfrenta grave 

crise migratória nos últimos anos, e traz para o município de Boa Vista mulheres 

venezuelanas que chegam em busca de atendimentos diversos na Defensoria Pública do 

Estado de Roraima, destacando-se os casos de violência doméstica e familiar, objeto da 

pesquisa. Dessa forma, far-se-á estudo a respeito da qualidade do atendimento da DPE-RR, 

com o intuito de demonstrar se o órgão está apto ou não a atender as novas necessidades. 

 

Palavras-chave: Violência Doméstica. Defensoria Pública. Crise Migratória. Venezuelanas.  
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PUBLICIDADE DE CONDUTAS CRIMINOSAS 

 

Flávia Costa de Sousa – alexya_f@hotmail.com 

Marcello Renault Menezes - dr.mrenault@hotmail.com 

 

O presente trabalho visa expor o papel da mídia diante da sociedade. Apresentando a 

influência negativa causada pelo excesso de notícia sem veracidade nos crimes de grande 

repercussão, o que acaba por desencadear conflitos entre garantias constitucionais. A 

problemática levantada é de extrema importância, uma vez que é preciso tratar com prudência 

e veracidade todo acusado até o final do processo criminal. Busca-se demonstrar as lesões 

causadas pelos meios de comunicação de massa em crimes ocorridos no Brasil e a real 

influência das notícias a toda a sociedade e consequentemente, aos potenciais atores de uma 

investigação/processo podendo induzi-los ao erro. Notável se faz registrar que notícias 

sensacionalistas publicadas e divulgadas exercem poder sobre a opinião pública, de maneira 

influente e manipuladora, instigando o clamor público, em que prevalece o desejo pela 

vingança e não pela justiça. E acaba muitas vezes por pressionar os autores do processo, 

induzindo-os, às vezes, a cometer injustiças. Depois de realizar pesquisas em livros, jornais, 

notícias e artigos o grande objetivo foi assegurar ao acusado as garantias a ele pertinentes, 

embasadas no devido processo legal e no princípio da presunção de inocência. O tema 

mostrará à sociedade que se faz necessário respeitar direitos fundamentais do acusado da 

prática da infração penal como também instigar o Poder Judiciário a analisar a necessidade de 

um controle sobre os profissionais da imprensa no tocante à publicidade de condutas 

criminosas que sofrem divulgação exacerbada de forma ampla no meio social. Deste modo, 

foi utilizado como parâmetro para solução do conflito a aplicação do princípio da 

proporcionalidade dos valores contrastantes. Por essa razão, resta comprovado que no Brasil 

necessita-se de órgãos que regulamentem o uso da mídia no que diz respeito ao direito penal e 

processo penal. Regulamentação esta que possa estabelecer limites e princípios em detrimento 

da garantia do direito do cidadão. Questionando-se por fim, a real necessidade de um controle 

midiático sem que haja sobreposição ao direito de liberdade de imprensa. 

 

Palavras-chave: Crime Midiático. Influência. Processo Penal. Garantias Fundamentais. 
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DESARMAMENTO DA POPULAÇÃO COMO COMBATE À CRIMINALIDADE 

 

Ana Clarisse Lima Guivara - clarisse.lguevara@gmail.com 

Marcello Renault Menezes- dr.mrenault@hotmail.com 

 

A presente pesquisa tem por objetivo, através do método dedutivo-argumentativo, discorrer a 

respeito do desarmamento como mecanismo eficaz, ou não, no combate à criminalidade. Sob 

o contexto atual de que os indicadores nacionais de violência vêm sendo massivamente 

utilizados para fundamentação a respeito da revogação do Estatuto do Desarmamento como 

sendo a grande solução para extinção da criminalidade no Brasil. O Estatuto entrou em vigor 

a partir de dezembro de 2003 e surge em um período de crescentes taxas de homicídios, 

segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

Entretanto, apesar de ter-se vigorado há apenas 15 anos, grande parcela da população 

brasileira o vê como dificultador da garantia de segurança, visto que a esta é proibida de ter o 

porte de armas, contudo o tráfico, com fins de cometer crimes, é cada vez mais ativo e 

especializado. A proposta investigativa tem por pressuposto dados em estudos publicados, 

como no ano de 2018 pelo “Journal of American Medical Association” onde há constatação 

do Brasil como um dos maiores países em números de registros de mortes causadas por armas 

de fogo, com cerca de 20 por 100 mil habitantes. Entre essas, mapeadas pelo estudo, 64% 

foram homicídios, 27% foram suicídios e 9% foram acidentais. Observa-se ainda o índice por 

armas de fogo e criminalidade nos países onde o porte de armas já é liberado à população, o 

Estados Unidos da América, por exemplo, é apontado como tendo a maior taxa de homicídios 

com armas de fogo do mundo desenvolvido. Porém, segundo estatísticas oficiais do governo, 

a taxa de crimes violentos caiu 25% no período e a taxa de homicídios por 100 mil habitantes 

saiu dos 5,6 para os 4,2. Já no Japão, onde é banido o uso para uso pessoal, a taxa de 

homicídios é de 0,3 por 100 mil habitantes. Compreende-se ainda que, o grande receio de 

quem é contra o desarmamento é de que, nós países de porte liberado, há observância de 

grandes números de atentados à locais como escolas, parques, eventos, entre outros. Portanto 

o presente artigo busca entender os diversos desdobramentos que se podem obter através da 

liberação ou proibição do porte de armas, onde tem-se diferentes efeitos de acordo com os 

dados dos países aqui citados. Utilizando-se como referencial teórico dados coletados, 

Estatuto do Desarmamento e experiência de outros países.  
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A PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

 

De Oliveira, Cristiano Rodrigues 

O presente trabalho pretende discutir a evolução da doutrina da proteção integral, a sua 

aplicação no direito pátrio e as consequências práticas e jurídicas da ruptura do nosso 

ordenamento com a doutrina anterior, a denominada doutrina da situação irregular. Ter-se-á 

como fundamento para discussão aqui levantada, a Constituição Federal, sobretudo o Art. 

227, a Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto n 99.710 de 21 de 

novembro de 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei n 6.697 de 10 de outubro de 

1979, antigo Código de Menores. Na abordagem da doutrina da proteção integral, não será 

olvidado os seguintes princípios: Crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, 

destinatários de absoluta prioridade e respeito a condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, pois, conforme será demonstrado, a doutrina da proteção integral assenta-se 

nesses três grandes fundamentos. No decorrer do trabalho ficará claro que com a nova 

doutrina, crianças e adolescentes, ganham um novo status na sociedade, deixando de serem, 

simplesmente, menores objetos de pena e represálias corretivas, que se encontram em situação 

irregular por serem abandonados e/ou delinquentes. Este artigo, além de mostrar um marco 

inicial para a doutrina da proteção integral e sua evolução, preocupa-se, em especial, em 

deixar claro que com essa doutrina, crianças e adolescentes, autores de ato infracional ou não, 

devem receber o mesmo tratamento legal, sendo vedada qualquer forma discriminação. 

Considerando a relevância da jurisprudência no direito brasileiro, julgados serão trazidos ao 

debate, para que assim possamos formar um entendimento mais sólido e completo, sem 

olvidar a critica e fundamentos apresentados pela doutrina. 
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CRIMES HEDIONDOS E OS DELITOS EQUIPARADOS A POSSE OU PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO 

 

De Oliveira, Cristiano Rodrigues 

No dia 27 de outubro de 2017, foi publicado no Diário Oficial da União a Lei nº 13.497, 

alterando a Lei nº 8.072/90 (Crimes Hediondos) nos seguintes termos: Art. 1º_ O parágrafo 

único do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação: “Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto 

nos arts. 1º, 2º e 3º da 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma 

de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 

todos tentados e consumados”. O presente trabalho pretende discutir o alcance dessa norma 

em relação a hediondez do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 

tendo em vista que a aparente clareza do legislador, não nos impede fazer a seguinte 

indagação: a Lei 13.497/2017 inclui no rol de crimes hediondos apenas o tipo previsto no 

caput do art. 16, da Lei nº 10.826/2003 ou o artigo como um todo (caput e parágrafo único)? 

Essa questão é sobremodo relevante posto que no caput do citado dispositivo temos o delito 

de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mas também os delitos do parágrafo 

único, tidos como equiparado a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O 

método a ser utilizado passa pela análise da doutrina jurídica, Lei dos Crimes Hediondos e 

alguns princípios da Ciência Penal, sobretudo o postulado da legalidade. Após a devida 

fundamentação, pretende-se chegar a conclusão se os delitos equiparados a posse ou porte 

ilegal de arma de fogo de uso restrito devem ser ou não ser considerados crimes hediondos, 

fazendo, assim, parte do rol da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. 
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ESTADO DE VIOLÊNCIA PROVOCADO PELA INEFICÁCIA DO ECA POR 

EXACERBADA FLEXIBILIDADE NA APLICAÇÃO DA NORMA. 

 

Firmo Lopes da Silva Júnior 

Neste estudo é proposta a compreensão do tema: Estado de violência provocado pela 

ineficácia do ECA por exacerbada flexibilidade na aplicação da norma, o mesmo foi 

produzido por pesquisa qualitativa explicativa com método hipotético dedutivo por meio 

de consultas bibliográficas. Com o passar do tempo as leis são reformuladas para acompanhar 

o desenvolvimento, realidade social e evitar injustiças, O ser humano está em sociedade desde 

a sua concepção, no ventre de sua mãe como defende o código civil atual, qual seria a justiça 

se pelo simples fato do infrator ser menor de idade não poder ser responsabilizado pelos seus 

atos. Não é justo os pais serem responsabilizados pelos atos dos filhos, isso fere o art. 5° 

inciso XLV da constituição federal. É notável o clamor da sociedade por ações mais severas, 

mesmo sabendo que o estatuto da criança e do adolescente não tem caráter punitivo e sim 

meramente ressocializativo vemos uma exacerbada flexibilidade para com os infratores da 

norma, pelo simples fatos de serem menores de idade, este estudo vem propor uma aplicação 

mais rigorosa da norma para com esses infratores, pois a falta de medidas punitivas pode ser 

um incentivo para a criminalização dos adolescentes e pode acarretar numa “criminalização 

de carreira” trazendo consequência para toda a vida do infrator. O menor é um individuo em 

descobrimento do que é certo e do errado, e deve ser punido desde cedo pelas ações erradas 

que pratica. Para que possamos resolver este erro do estado para com o adolescente temos que 

investir em centros sócio educativos que realmente cumpram o seu papel, onde o individuo 

seja punido pelos seus atos e também tenha a capacidade de ser reintegrado na sociedade, com 

cursos profissionalizantes, educação de qualidade e uma boa infra estrutura, como vemos nos 

modelos penais norte americano para infratores menores de idade. 

 

Palavras-chave: violência; adolescentes; ineficácia; norma; infração. 
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A INEFICÁCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO: ESPERANÇA 

DEPOSITADA APENAS NA LEI 

 

 

Stephânia Rocha da Silva – stephaniarocha@hotmail.com 

Marcello Renault Menezes – dr.mrenault@hotmail.com 

 

 

A posse ou porte de armas de fogo têm previsão legal na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003. A posse, que consiste em manter a arma no interior da residência ou local de trabalho, é 

permitida a todo brasileiro que preencha os requisitos do artigo 4º, e a irregularidade desta é 

punida com detenção. O porte de arma de fogo, que prevê trazer consigo a arma em locais que 

não o de sua propriedade, é proibido, exceto nos casos previstos no artigo 6º do Estatuto do 

Desarmamento, com pena de reclusão aos transgressores. Atualmente diversos projetos 

tramitam para liberação do porte e da posse, nos quais os defensores se utilizam de 

comparações com países em que existe uma flexibilização das leis para aquisição de armas. A 

presente pesquisa tem por objetivo demonstrar que os dados de violência no Brasil 

comparados a países onde há um número de armas maior que o de vítimas não é o suficiente 

para margear a liberação. Pretende-se fazer um paralelo com países com desenvolvimento 

socioeconômico e qualidade de vida como a Inglaterra, que tem leis restritivas contra armas 

de fogo e baixa taxa de homicídio, e os EUA, com uma das leis mais flexíveis com relação à 

aquisição de armamentos e uma alta taxa de homicídios, principalmente de atentados com 

grande número de vítimas. A finalidade é demonstrar que a violência está interligada a 

segurança e políticas públicas, não apenas ao armamento da sociedade civil. A proposta 

investigativa tem por pressuposto a constitucionalidade da lei, na qual é dever do Estado a 

garantia do direito à segurança e a vida, conforme artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

Diante de uma sociedade no qual motivos fúteis são as principais causas de homicídio, o 

Estado tem o dever de assegurar a integridade física das pessoas, não contribuindo ou 

permitindo facilidades para feri-la. O Brasil é um país em desenvolvimento, no qual a 

instabilidade econômica, política, carência em políticas públicas e educação são as principais 

responsáveis pelo alto índice de homicídio e criminalidade. O metodologia utilizada foi a 

dedutiva. Como referencial teórico da pesquisa tem-se autores como Sripal Bangalore, Carlos 

Orsi, Bruno Lauar Scofield e pesquisas ao Código Penal e Estatuto do Desarmamento. 

Espera-se ao final da pesquisa demonstrar que a falha da política de desarmamento no Brasil 

ocorre porque as leis e suas penas não conseguiram, sem complemento, acabar com a 

violência. Ainda fará considerações a respeito das políticas públicas de países nos quais as leis 

são mais restritivas ou mais brandas, fazendo um paralelo, demonstrando que investimentos 

em segurança e educação conseguirão mais êxito nessa luta contra a violência. 

 

Palavras-chave: Estatuto do Desarmamento. Arma de fogo. Políticas Públicas.  
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A INVESTIGAÇÃO POLICIAL DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

Vitória Layza dos Santos Pessoa – vitoria-layza@hotmail.com 

Marcello Renault Menezes – dr.mrenault@hormail.com 

A presente pesquisa tem por objetivo o estudo dos procedimentos de investigação policial dos 

crimes de lavagem de dinheiro, que pode ser considerado uma atividade criminosa 

contemporânea, uma vez que os perpetradores deste tipo de atividade ilegal se utilizam de 

métodos sofisticados de comunicação eletrônica por meio de modernos instrumentos 

tecnológicos, o que dificulta bastante à atividade policial. O artigo 1º da Lei nº 9.613/98 

define a lavagem de dinheiro como “ocultar ou dissimular a natureza, a origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal”. Trata-se, em verdade, da manobra delitiva de introdução no 

sistema econômico e financeiro oficial dos produtos auferidos com práticas criminosas 

anteriores. A proposta investigativa tem por pressuposto a explicação da lavagem de dinheiro, 

também chamada de lavagem de capital, como o processo de mutação do dinheiro sujo, 

produto criminoso, em dinheiro limpo, aparentemente regular. Assim, pretende-se abordar e 

analisar como os criminosos tentam camuflar a origem do dinheiro proveniente de atividades 

ilegais para que pareça que foi obtido de fontes legais. Do contrário, não podem usar o 

dinheiro porque ele seria vinculado a atividades criminais e a polícia iria bloqueá-lo. Os 

criminosos que mais precisam lavar dinheiro são traficantes de drogas, estelionatários, 

políticos e servidores públicos corruptos, membros de quadrilhas, terroristas e golpistas. 

Como referencial teórico da pesquisa tem-se a própria Constituição de 1988, que traz em um 

de seus artigos a lei da lavagem de dinheiro. Antes da novel modificação legislativa, o crime 

de lavagem de dinheiro estava vinculado a certas e determinadas infrações penais, segundo rol 

taxativo. Ou seja: só haveria crime de lavagem de capitais se todo esse processo de mutação 

financeira ocorresse tendo como objeto o produto de certos crimes (antecedentes). A nova 

legislação sobre o tema alargou por completo o âmbito de reconhecimento (ou esfera de 

tipificação) da lavagem, que poderá ocorrer, em tese, diante de qualquer infração penal. A 

metodologia utilizada é a dedutiva, utilizando-se de pesquisa ao Código Penal, na 

Constituição Federal e autores como Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini. Com 

isso, o artigo visa demonstrar que Estado é o aparato administrativo que detém o monopólio 

da investigação e da punição legal aos indivíduos de uma sociedade. Espera-se ao final da 

pesquisa ressaltar que apenas a criação de uma legislação pertinente à lavagem de dinheiro 

não cria, sozinha, um ambiente de combate e mitigação desse tipo de crime. Faz-se necessário 

a criação de técnicas e métodos policiais no intuito de reduzir esta prática, trazendo os 

perpetradores dessa atividade a luz da justiça criminal. 

 

 

Palavras-chave: Lavagem de dinheiro. Crimes. Investigação policial. 
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MEDIAÇÃO PENAL: ACESSO ALTERNATIVO A JUSTIÇA. 

 

Leonardo Alves de Macêdo- email: leonardoalvescristo@gmail.com89 

Marcello Renault Menezes- email: dr.mrenault@hotmail.com90 

 

 

Este trabalho, utilizando-se do método dedutivo, com base em pesquisas bibliográficas, tem 

por objetivo abordar a mediação penal, e os benefícios de sua utilização tanto para vítima, 

como para o agressor e sociedade. Tendo em vista a grande demanda ao judiciário, faz-se 

necessário a utilização de formas mais céleres de resolução de conflitos no direito 

contemporâneo, em virtude, principalmente, da morosidade do judiciário. Com base nesta 

proposição, atualmente, temos as formas de autocomposição para dirimir conflitos, a exemplo 

da conciliação e mediação. Tais métodos, se baseiam na vontade e sentimentos das próprias 

partes, com a figura de um terceiro imparcial, que deve auxiliar nesta resolução. A mediação 

penal surge como uma destas formas consensuais, como uma das formas de promoção da 

justiça restaurativa. Ela pode ser compreendida como um processo informal e flexível que 

conta com a figura de um terceiro imparcial. Este não tem como função decidir, mas de forma 

neutra, promover a aproximação e diálogo entre as partes, para que desta maneira encontrem 

uma solução satisfatória para todos. No Brasil, esta forma de resolução de conflitos no âmbito 

penal parece ainda ser pouco explorada mas é possível perceber o potencial de tais projetos. A 

exemplo de referência prática, se tem o Projeto Experimental Cantareira De Mediação Penal 

Interdisciplinar, promovido pela promotoria criminal de Santana/SP e apoiadores, que na 

apuração dos resultados referentes aos anos de 2010 2011 e 2012 apresentaram resultados 

ótimos. Os processos relatados a este projeto encerraram com êxito em mediação, de 

respectivamente aos anos citados, a ordem de 64%, 67% e 68%. Fato interessante, visto neste 

projeto, é que o sucesso da mediação penal estabelecida não é revelado somente pelo número 

de acordos celebrados, mas também pela transformação operada nos mediados. Além disso, a 

mediação penal não representa um impedimento ao processo pois nos casos onde não for 

possível estabelecer o diálogo e acordo, é possível dar seguimento no âmbito penal 

propriamente dito. Portanto, espera-se através desta pesquisa demonstrar as vantagens de tal 

forma de resolução de conflitos, que se mostra mais humana e preocupada com a mudança do 

ofensor e sua comunicação com o ofendido, não para que saia impune, mas para que se 

busque melhores meios de solução para o problema, tanto para o ofendido, quanto para o 

ofensor e sociedade. 

 

 

Palavras-chave: Mediação penal; diálogo; resolução consensual. 
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O PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CONTRAPOSIÇÃO À TEORIA DAS 

JANELAS QUEBRADAS. 

 

Sonaly Cristine de Araújo Freitas91 

Marcello Renault Menezes92 

 

 

Neste artigo, por meio do método dedutivo, ponto de vista quantitativo e por pesquisas 

bibliográficas, propõem-se uma análise do Princípio da Insignificância em contraposição à 

Teoria das Janelas quebradas. O Direito Penal tem como função selecionar os bens jurídicos 

mais importantes para a sociedade e buscar protegê-los por meios normativos. Caso as normas 

sejam violadas, ocorre a aplicação de uma sanção. O Princípio da insignificância formulado 

por Claus Roxin, por volta dos anos 70, traz consigo a ideia de que prejuízos ínfimos aos bens 

jurídicos alheios não deveriam ser submetidos ao direito penal, pois a penalidade seria 

desproporcional ao delito. Todavia, tal princípio não é aplicável em qualquer infração penal, é 

necessário a análise do caso concreto e se possui quatro requisitos: a mínima ofensividade da 

conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. A Teoria das janelas quebradas foi 

desenvolvida nos anos 80, pelo psicólogo Philip Zimbardo, em oposição a teoria da 

insignificância. O estudo provocou um novo olhar sobre a relação de causalidade entre a 

criminalidade e outros fatores sociais ao constatar que não seriam somente fatores 

mesológicos ou biológicos que teriam influência na formação da personalidade criminosa dos 

indivíduos. Por volta do ano de 1994 em Nova Iorque (EUA), o então prefeito Rudolph 

Giuliani dá início a política de “Tolerância Zero”, atrelada a Teoria das janelas quebradas. 

Expressa um modelo de segurança pública baseado no aumento do policiamento ostensivo nas 

ruas e também com a punição de contravenções e crimes menores. Como consequência do 

projeto os índices de criminalidade reduziram consideravelmente, antes considerada a “capital 

do crime”, é atualmente a cidade mais segura dos Estados Unidos. Dado o exposto, a análise 

das duas teses anteriores, tem por escopo verificar a aplicabilidade dos institutos no 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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ATO INFRACIONAL, VIOLÊNCIA E ESTADO: MEDIDAS PREVENTIVAS E 

REPRESSIVAS. 

O papel do Estado e da sociedade na ressocialização do menor infrator. 

Amizaday Sousa de Santana - hofstader15@gmail.com93 

Marcello Renault Menezes - dr.mrenault@hotmail.com94 

 

O objetivo dessa pesquisa é analisar  as responsabilidades do Estado e da sociedade frente a 

ressocialização do menor infrator e, em evitar a reincidência do menor com o mundo do 

crime. As medidas socioeducativas de responsabilidade do Estado, por si só, podem não ser 

suficientes para reestruturar a realidade do menor, muitas vezes, por negligência do próprio 

Estado, uma vez que, estando o adolescente inserido nas medidas, é de responsabilidade do 

Estado oferecer os meios para a reeducação desses adolescentes, mas, como é notório, estes, 

retornam a sociedade sem novas perspectivas, ficando à mercê da criminalidade e das drogas. 

A construção da pesquisa, decorre da observação da sociedade, e das ações do Estado frente 

ao o seu papel na ressocialização dos menores infratores, visando determinar se há 

negligência por parte do Estado, no seu papel preventivo e repressivo e nas ações previstas no 

art. 112 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), e, se de fato são aplicadas, sua 

capacidade e o papel das variadas entidades sociais na ressocialização do menor infrator. O 

estudo de caso se desencadeará sob a ótica do método de abordagem dedutivo e quantitativo, 

com o auxílio de pesquisa em referenciais teóricos. Buscar-se-á entender se a desestruturação 

familiar, a pobreza, o envolvimento com as drogas e a falta de uma educação de qualidade, 

são fatores que, juntos, poderão influenciar na infração e, posteriormente na reicidência. 

Encontrar a parcela de responsabilidade da família, da religião e das outras entidades sociais 

na tarefa de reeducar esses menores infratores e, oferecê-los novas oportunidades de vida. 

Espera-se, então, determinar as responsabilidades da sociedade, e, se as atividades lúdicas, o 

maior investimento em educação, o ingresso no mercado de trabalho e a religião podem somar 

com as medidas aplicadas pelo Estado, de modo a reeducar esses menores e proporcioná-los 

novas oportunidades. 
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INCAPACIDADE DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS FRENTE ÀS PRÁTICAS 

INFRACIONAIS DOS MENORES INFRATORES     

                                                                          

 Denilda Rodrigues Sobrinho 

Marcelo Renaullt Menezes 

 

O presente resumo busca fazer uma análise acerca das medidas sócio-educativas previstas nos 

artigos 112 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente em face dos atos infracionais. 

No decorrer do estudo procurar-se-á demonstrar as aplicações práticas das medidas 

socioeducativas correspondentes e se os atos praticados são proporcionais às medidas. Apesar 

de configurarem resposta à prática de um delito, as medidas apresentam um caráter 

predominantemente educativo e não correspondem a uma pena justa de acordo com os atos 

infracionais praticados pelo adolescente, pois as penas são de três anos, e após  esse período 

os infratores são liberados. Porém a responsabilidade não recai exclusivamente sobre o 

Estado, mas também aos demais responsáveis, a saber: a família e a sociedade, por não 

cumprirem com seus papéis que lhes são atribuídos para alcançar a efetiva recuperação e 

ressocialização do jovem infrator.  Uma vez inseridos no sistema de medidas, cabe ao Estado 

garantir todas as condições necessárias para sua recuperação, implementando programas e 

investindo na estrutura necessária para a correta execução das medidas alcançando-se os fins 

pretendidos. Assim, havendo tantas falhas nas medidas de prevenção e posteriormente na 

repressão, com a aplicação das medidas socioeducativas, é claro por que grande parte dos 

adolescentes voltam a cometer crimes e novamente  ficam submetidos à aplicação de novas 

medidas que não foram suficientemente capazes de ressocializá-los, criando  um círculo 

vicioso, onde o Estado gasta mal em diversos setores da estrutura governamental, sobretudo 

na segurança pública, esquecendo-se da educação, saúde, cultura, lazer, e demais setores tão 

importantes que poderiam fazer surtir efeitos mais concretos na vida do menor infrator.  
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ARTIGOS 

A CEGUEIRA DA INCLUSÃO: UM ESTUDO SOBRE A INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DOS 

DEFICIENTES VISUAIS RESPEITADOS OS DIREITOS HUMANOS E 

CONSTITUCIONAIS DENTRO DAS IES CULMINADO COM A INCLUSÃO DIGITAL.  

BLINDNESS OF INCLUSION: A STUDY ON THE INCLUSION AND MAINTENANCE OF 

VISUAL DISABILITIES RESPECTED HUMAN AND CONSTITUTIONAL RIGHTS 

WITHIN THE IES CONCLUDED WITH THE DIGITAL INCLUSION. 
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Ebradi- Dra.fatima_dantas@outlook.com  
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SMEC- lsnalue@yahoo.com.br 

 

 

RESUMO 

 

A educação vem sofrendo transformações no que se refere a estrutura metodológica e curricular. 

Muitas situações foram vivenciadas pelos entes escolares, principalmente quando nos deparamos com 

uma modalidade de educação tecnológica aplicada a instrução de alunos com necessidades 

educacionais especiais – deficiência visual, leve ou profunda. Nesse artigo, discute-se as dificuldades 

encontradas pelas Instituições de Ensino Superior – IES- públicas e privadas e discentes na educação, 

orientação, estrutura física e eficiência ou ineficiência dos recursos aplicados aos deficientes visuais e 

respeito aos direitos humanos e cumprimento constitucional de tratamento de (des)igualdade. 

Questiona-se se a quantidade de discentes com necessidades especiais visuais matriculados 

correspondem a pelo menos 10% dos discentes habilitados a se matricularem, manterem-se e 

concluírem os estudos de graduação e inserção no mercado de trabalho. Como se dá a fiscalização do 

MEC com relação à adaptação dessas instituições para que o artigo 5º da Constituição Federal seja 

cumprido?  Para embasar a essa pesquisa foi utilizado o método comparativo e histórico e a 

abordagem foi do tipo hipotético-dedutivo, possibilitando a definição concreta dos problemas que a 

falta de assistência poderá causar na desconfiguração da real intenção de incluir na educação os 

excluídos da sociedade. Objetiva-se demonstrar a problemática existente pela falta de acolhimento, 

assistência (apoio de um monitor – aluno/profissional que auxilia o discente com necessidade especial) 

e manutenção adequada, em sala de aula, dos discentes com necessidades especiais, de forma que 

possamos contribuir positivamente com sugestões de ações que venham minimizar os problemas 

diagnosticados dentro do município de Boa Vista- Roraima. 
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Palavras- chaves: Deficientes Visuais, Educação e Direitos Humanos.  

 

ABSTRACT 

 

Education has undergone transformations regarding methodological and curricular structure. Many 

situations were experienced by school personnel, especially when we are faced with a modality of 

technological education applied to the instruction of students with special educational needs - visual 

impairment, light or profound. In this article, we discuss the difficulties encountered by public and 

private institutions and students in education, orientation, physical structure and efficiency or 

inefficiency of resources applied to the visually impaired, and respect for human rights and 

constitutional compliance with (inequality. It is questioned if the number of students with special 

visual needs enrolled correspond to at least 10% of the students qualified to enroll, to maintain and to 

complete the studies of graduation and insertion in the job market. How does the supervision of the 

MEC take place with respect to the adaptation of these institutions so that Article 5 of the Federal 

Constitution is fulfilled? To base this research was the comparative and historical method and the 

approach was hypothetical-deductive type, enabling the concrete definition of the problems that the 

lack of assistance may cause in the misconfiguration of the real intention to include in education those 

excluded from society. The objective is to demonstrate the existing problem of lack of reception, 

assistance (support of a monitor - student / professional that assists the student with special need) and 

adequate maintenance in the classroom of students with special needs, so that we can contribute 

positively with suggestions of actions that will minimize the problems diagnosed within the 

municipality of Boa Vista-Roraima. 

 

Keywords: Visually impaired, Education and Human Rights. 

 

SUMÁRIO 

 

1- Introdução; 2- História da Educação; 3- Documentos Norteadores para a Educação Inclusiva; 4- Um 

Programa Destinado ao Deficiente Visual; 5- A Inclusão Do Deficiente Visual Na Faculdade Táhirih; 

 

INTRODUÇAO 

 

A educação especial e a educação tecnológica passam por um processo de transformação, 

reafirmação e complementação entre si no processo educacional e formação do cidadão com 

deficiência. 

          O processo contínuo de transformação por qual passa a educação, sempre representa um fator 

social bastante relevante e atualmente vemos também um interesse maior pela educação especial e 

pela educação tecnológica. A primeira, compreende uma clientela que desde muito tempo sofre pela 

indiferença e pela falta de espaço, já a segunda torna-se uma forte aliada para a educação especial, 

apesar dessa segunda modalidade enfrentar os empecilhos comuns de acesso e comunicação. 

Por observar e vivenciar as dificuldades da inclusão, por compreender a educação como um 

fenômeno e objeto de transformação social e por reconhecer que a inclusão requer uma nova postura 

do professor frente ao novo desafio de humanização e libertação do ser humano, ora excluso das 

vivências sociais, é que se realiza esta pesquisa. 
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      A inclusão tem sido uma exigência atual que tem como representantes vários setores da sociedade 

e, portanto, é necessário que as instituições estejam preparadas para atender satisfatoriamente essa 

clientela. Faz-se necessário também que os profissionais estejam capacitados para atuarem com essa 

modalidade educacional e com as novas tecnologias, principalmente por reconhecer que a inclusão 

requer uma nova postura do professor frente aos novos desafios. 

 A educação inclusiva é uma história constante de transformações. Superar os preconceitos e as 

dificuldades é uma “bandeira” de luta erguida por muitos e que não se finda com o ingresso do aluno 

especial na escola. 

 Partindo deste pressuposto observa-se a grande ausência de deficientes visuais com formação 

superior no mercado de trabalho, mesmo amparados por leis. 

  Este tema, “A CEGUEIRA DA INCLUSÃO: UM ESTUDO SOBRE A INCLUSÃO E 

MANUTENÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS RESPEITADOS OS DIREITOS HUMANOS E 

CONSTITUCIONAIS DENTRO DAS IES CULMINADO COM A INCLUSÃO DIGITAL.” teve 

origem no trabalho inicial de Especialização com o tema: "A cegueira da inclusão: um estudo sobre a 

importância da utilização da tecnologia como recurso didático na faculdade Táhirih em Manaus” e foi 

focado para a problemática das dificuldades de utilização dos meios tecnológicos como recursos para a 

aprendizagem pelos discentes com dificuldades visuais leve ou total nas disciplinas de graduação. 

Alguns questionamentos são recorrentes, como: As faculdades têm estrutura física 

adequada para atender as necessidades especiais? Que dificuldades os alunos com deficiência 

visual enfrentam para usufruir os direitos da inclusão? Como a utilização, ou não, dos 

recursos tecnológicos afetam a aprendizagem dos discentes com deficiência visual? Como os 

docentes utilizam-se dos recursos tecnológicos com alunos deficientes e não deficientes diante 

de suas aulas? Os docentes estão preparados para ministrarem aula aos alunos deficientes 

visuais?  Os professores estão psicologicamente preparados para receber alunos especiais? 

Podem-se modificar os processos de ensino-aprendizagem, apesar das limitações e condições 

oferecidas pelas faculdades, seja ela pública ou particular? 

Decorrente das respostas pode-se acreditar que uma pesquisa dessa natureza torna-se 

primordial para a superação de algumas dificuldades de professores e alunos e da própria 

instituição de ensino.   

Com o passar dos anos a pesquisa foi mudando o foco, hoje, embora a essência seja a de 

averiguar os deficientes visuais em universidades, o processo de dá pela inclusão e 

manutenção dos discentes, respeitados os direitos humanos e constitucionais dentro das IES e 

relacionando-se com a inclusão digital, uma exigência do mundo moderno.  

 No decorrer da pesquisa, que foi de ordem quantitativa, abordando o percentual de 

discentes deficientes visuais nas IES no que tange ao questionamento de suas dificuldades de 
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acesso, permanência e utilização dos recursos tecnológicos, usando a pesquisa por meio de 

documentação direta, descritiva e de campo, onde foram utilizadas entrevistas e pesquisas 

bibliográficas em revistas, teses e artigos procurou-se alcançar os seguintes objetivos: 

Diagnosticar as dificuldades encontradas no uso das tecnologias pelos deficientes visuais nas 

IES; Determinar as causas que intervêm para as dificuldades de aprendizagem dos discentes 

deficientes visuais na utilização dos recursos tecnológicos; Verificar o percentual de 

vestibulandos deficientes visuais aos cursos de graduação; Verificar os apoios por parte das 

autoridades aos deficientes visuais para o uso dos recursos tecnológicos; Identificar a 

aplicabilidade dos recursos tecnológicos nas metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas 

pelos docentes das IES, levando-se em consideração a hipótese de que os alunos com 

deficiência visual, total ou parcial grave, enfrentam as dificuldades da não adaptação dos 

instrumentos tecnológicos à sua deficiência, ou seja, a não adequação dos instrumentos e que 

os professores, por não estarem preparados não se sentem a vontade nem seguros para 

ministrarem aulas aos deficientes visuais, exatamente por terem dificuldades de se adaptarem 

com os recursos tecnológicos que ainda não são adaptados. 

 A escolha deste tema deu-se em função da dificuldade de inclusão dos discentes com 

deficiência, independente do tipo, visto que tanto nas questões de estrutura física quanto de 

recursos humanos as universidades não estão adaptadas para efetivar a inclusão. 

Percebe-se nas escolas de ensino fundamental um alto índice de discentes com algum 

tipo de deficiência, mas por onde estão ficando esses discentes que não estão sendo inclusos 

no mercado de trabalho e nos cursos de graduação, visto que na graduação o índice de 

discentes com deficiência é baixíssimo. 

Os discentes com deficiência física locomotora conseguem chegar com mais facilidade 

ao ensino superior, mas os deficientes visuais e auditivos não.  

Assim, o presente estudo volta-se a deficiência visual, pois se percebe que nem os 

docentes estão preparados para receberem esses deficientes, e alguns, nem querem, nem os 

recursos tecnológicos são adaptados. 

A relevância deste trabalho se dá para esclarecimento de algumas questões bem como 

para preenchimento de lacunas teóricas e práticas, no processo educativo e inclusão social. 

 

 TECNOLOGIA 

 

Precisamos definir os termos para melhor compreender a dimensão do artigo, para isso 

começaremos com tecnologia que é 
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É uma maneira sistemática de elaborar, levar a cabo e avaliar o processo de 

aprendizagem em termos de objetivos específicos, baseados na investigação da 

aprendizagem e da comunicação humana, empregando uma combinação de recursos 

e materiais para conseguir uma aprendizagem mais efetiva. (De Pablos Pons, 1994, 

p.42)  

 

A tecnologia sofreu diversas mudanças, digamos assim, diversas evoluções, principalmente a 

tecnologia educacional. Vivíamos na era do giz e lousa, hoje do computador e data show. Nesse 

ínterim a tecnologia deixa de ser vista como simples ferramenta e passa a assumir a posição de 

eficientes e eficazes modelos de educação já sedimentados, passando a ser consideradas como 

elementos estruturantes de "novas" educações (no plural). 

Nesse sentido, a TV, o vídeo, o Rádio, os meios de comunicação em geral, a Internet, o 

material impresso possibilitam articularem-se novas linguagens e novas racionalidades na escola. Mais 

e mais escolas e centros de educação estão usando ferramentas on-line e colaborativas para 

aprendizado e busca de informações. 

O professor passou a ser um mediador de aprendizagem, não sendo mais visto como o 

detentor do conhecimento, agora ele é um facilitador. 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

A história do homem se faz através de relatos de acontecimentos em ordem cronológica. Não é 

simplória a reconstrução do passado, a história oficial às vezes silencia o pobre, o negro, a mulher e os 

excluídos da escola, como as pessoas com necessidades educacionais especiais, cujas histórias são 

interpretadas apenas segundo os interesses dos que detêm o poder. 

Esses, por sua vez, são tidos por muito tempo como os diferentes e, entenda-se aqui como 

diferente,  

 

Aplicado a pessoas o vocábulo/diferença/ é particularmente, polissêmico e 

polifônico pela multiplicidade de perspectivas de que reveste nas práticas sociais e 

nas medidas em que apóia em alguns “marcadores” tais como: gênero, classe social, 

geração, raça, etnia, características físicas, mentais e culturais, segundo diferentes 

conotações (Carvalho, 2008, pag 13 e 14) 

 

Essas diferenças por muitas vezes acarretadas de preconceitos, como se a capacidade 

intelectiva das pessoas estivessem atreladas a cor da pele, status social, raça dentre outras. Porém, há 

um consenso, como afirma Carvalho, de que as diferenças não podem continuar a serem vistas como 

simples desvios de normas ou como simples resultados de comparações entre sujeitos, o que, embora 

ainda aconteça, mas já em menor escala.  
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 É importante estudar a educação num contexto histórico geral para compreender a relação 

entre suas crises e as do sistema social. Vale ressaltar, que trabalhos no campo especificamente 

pedagógicos só tiveram início no século XIX, os historiadores deram início a uma história sistemática 

exclusiva da educação. 

A humanidade no seu todo é comparável a um homem que aprendesse continuamente. As 

sociedades e culturas têm um ponto inicial e se desenvolvem por estágios similares. O tempo é marco 

referencial para medir o estágio (avançado ou retrogrado) de uma sociedade, o homem vai vencendo 

etapas, ficando complexo, se aperfeiçoando, libertando o meio e libertando-se dele. 

A humanidade passou por três estágios: selvagerie, barbárie, civilização. Esses estágios 

distinguem-se pela maneira como é assegurada a subsistência. A barbárie pela época homérica grega, 

marcada pela cerâmica e a civilização pela invenção da escrita que assegura o desenvolvimento 

tecnológico (naus). Cada encontro de um grupo social com outro vai se passando a sua cultura, uma 

troca de conhecimentos e informação. Logo em seguida começa o processo de colonização, preparar 

servos para o rei e almas para Deus. Os índios passam a usar roupa (obrigatoriamente), os portugueses 

passam a vestir menos roupas (espontaneamente). 

Educar e ensinar são objetivos que delineiam o comportamento do educador (a). Na atual 

conjuntura, as políticas públicas no Brasil, para a educação, determina a emancipação intelectual do 

docente, através da nova LDB, que vislumbra a qualificação profissional do agente em educação, em 

ter formação superior, em licenciatura ou outro curso de instituto superior nas diversas áreas de 

conhecimentos e conteúdos programáticos utilizados em escolas publicas e privadas. 

O estado abre possibilidade da escola participativa com a comunidade, entretanto tal ideal se 

limita ao campo das conjecturas, na realidade a comunidade limita-se aos extramuros da escola, não 

podendo intervir no dia a dia educacional, fazer as interferências necessárias, isso na escola, que é 

localizada dentro dos bairros onde moram, imagina nas instituições de ensino superior, que por vezes 

são fora das zonas urbanas acessíveis. 

 

DOCUMENTOS NORTEADORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) ao longo dos anos vem elaborando documentos 

para nortear a educação e auxiliar os educadores nas suas atividades didático-pedagógicas. 

O referencial curricular nacional, que é um dos documentos elaborados pelo MEC, específico 

para a Educação Infantil, integra a série de documentos dos parâmetros curriculares nacionais (PCNs), 

também do MEC, “de orientação didático-pedagógica destinadas aos professores que constituem um 

referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental em todo o país.” (PCN, 2001 vol.1, 

pág.13). 

De acordo com a carta do ministro da educação, da época em que foi lançado o referencial, o 

Sr. Paulo Renato Souza, afirma que este documento “pretende apontar metas de qualidades contribuam 
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para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades capazes de crescerem 

como cidadão cujos direitos à infância são reconhecidos” (referencial curricular nacional, 2002, vol. 

3). 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica Título V, cap. II seção II art.29, Lei 

de Diretrizes e Bases da educação- LDB- 9394/96, e tem como finalidade atender as crianças de 0 a 6 

anos para o seu desenvolvimento integral. No referencial é destacado um capítulo inteiro as artes 

visuais, onde afirma que: “as artes visuais expressão, comunicam e atribuem sentido e sensações, 

sentimentos, pensamentos e realidade por meio de organização de linhas, formas, pontos (...) as artes 

visuais estão presentes no cotidiano da vida infantil”. (referencial curricular nacional, 2002, vol. 3, 

pág. 85). 

No referencial e nos parâmetros há o consenso de que a arte visual é uma forma de linguagem 

através das fotos, desenhos e imagens, meios esses onde há comunicação. No entanto, nenhum 

capítulo ou parágrafo é dedicado à orientação didática do educador para trabalhar deficientes visuais 

enquanto, paralelamente, desenvolve atividades de artes visuais com os “não-deficientes”. 

Por serem documentos de embasamento teórico ao educador, abordam vários temas de 

orientação didático-pedagógica, tratando assim da diversidade e pluralidade cultural, “as diferenças de 

temperamentos, de habilidade e de conhecimentos, de gênero, etnia, credo religioso” (referencial, 

2002, vol.2, pág.41), destacando a atenção que deve ser voltada para a criança com necessidades 

especiais, que, por suas “características peculiares” estão sujeitas a discriminação. 

Em seu módulo introdutório o referencial dedica duas páginas e meia à educação especial 

onde faz referência a documentos que trata sobre a educação especial, no entanto, nenhuma citação 

específica aos deficientes visuais é relada.  

Em todo o PCN, é enfatizada a importância da igualdade e da preservação dos direitos e 

respeito pelas diferenças dos indivíduos. 

 

as atitudes de repúdio á discriminação preconceituosa de diferenças e a situações de 

violência e autoritarismo devem ser trabalhadas por meio de reforço permanente 

dos direitos das pessoas, e das crianças em particular, tomando-se como referencia 

o estatuto da criança e do adolescente. (PCN, 2001, v.9. Pág.113). 

 

Entretanto para que essas diferenças sejam respeitadas o profissional deverá ser preparado 

para trabalhar com essa diversidade. 

 

além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um investimento 

educativo contínuo e sistemático para que o professor se desenvolva como 

profissional de educação. O conteúdo e a metodologia para essa formação precisam 

ser vista para que haja possibilidade de melhoria do ensino. A formação não pode ser 

tratada como um acúmulo de cursos e técnicas, mas sim como um processo reflexivo 

e crítico sobre a prática educativa. Investir no desenvolvimento profissional dos 

professores é também investir em suas reais condições de trabalho. (PCN, 2001, 

vol.1 pág.30/31). 
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A deficiência visual se subdivide em baixa visão e cegueira, onde a primeira é definida como 

“alteração da capacidade funcional da visão” (saberes e práticas da inclusão, 2005, pág. 16) e segunda 

é a “perda total da visão, até a ausência de projeção de luz” (saberes e práticas da inclusão, 2005, pág. 

16). 

O aluno com baixa visão tem, dependendo do grau, capacidade de ver ou identificar objetos ou 

vultos pela visão, o que não se dá com o aluno cego. A baixa visão pode ser congênita ou adquirida, e 

na questão da aprendizagem fará diferença, visto que deverá ser trabalhado no aluno tanto os aspectos 

didático-pedagógicos bem como os psicológicos, já que o mesmo pode possuir traumas, e o educador 

não tem formação psicológica para trabalhar esse aluno. O mesmo se dá com alunos cegos, a diferença 

entre as deficiências é a forma como se desenvolverá o processo educativo. 

 

Pessoas com baixa visão - aquelas que apresentam ‘desde condições de indicar 

projeção de luz, até o grau em que a redução da acuidade visual interfere ou limita 

seu desempenho’. Seu processo educativo se desenvolverá, principalmente, por 

meios visuais, ainda que com a utilização de recursos específicos (saberes e práticas 

da inclusão - alunos com baixa visão – 2005, pág. 16). 

 

“Cegas – pessoas que apresentam ‘desde a ausência total de visão, até a perda da projeção de 

luz’. O processo de aprendizagem se fará através dos sentidos remanescentes (tato, audição, olfato, 

paladar), utilizando o sistema Braille como principal meio de comunicação escrita” (saberes e práticas 

da inclusão - alunos com baixa visão – 2005, pág. 17). Ficando assim, bem definido os termos. 

 

A INCLUSÃO DO DEFICIENTE VISUAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

 As exigências do MEC para receber alunos com deficiência visual, segundo Aires Batista 97, 

referem-se às adaptações físicas dos prédios das instituições de ensino superior e não quanto à 

formação do educador para lecionar ao educando deficiente visual. (ANEXO II). 

 Tomando como referencial a entrevista realizada com Aires Batista, observa-se que mesmo a 

faculdade facilitando a entrada do aluno deficiente visual ao seu quadro de discente, a procura foi nula, 

para aquela instituição, no ano de 2008, porém se tivesse havido procura a faculdade não possuía 

estrutura didático-tecnológica para atender alunos com deficiências visuais, tais como computadores 

adaptados com o programa DOSVOX 98, ou outro equivalente. 

 

UM PROGRAMA DESTINADO AO DEFICIENTE VISUAL 

 
97 Aires Batista do Nascimento Silva Especialista em Psicopedagogia pela UFAM, coordenador do curso de 

pedagogia da Faculdade Táhirih  
98 Programa de software desenvolvido especificamente para deficientes visuais. 
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 Dentre as várias pesquisas realizadas através das ciências tecnológicas, foi desenvolvido no 

Núcleo de computação eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro um software específico 

para os deficientes visuais, e recebe o nome de DOSVOX destinado a atender aos deficientes visuais.  

O sistema operacional DOSVOX permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador 

comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim um nível alto de independência 

no estudo e no trabalho.  

O DOSVOX é um programa de computador que se comunica com o usuário através do uso de 

sintetizador de voz. O sistema conversa, em Português, com o deficiente visual, sem sotaque, e dá a 

ele muitas facilidades que um usuário com visão tem; como um sistema de gerência de arquivos 

adequado ao uso por D.V., editor e leitor de textos, impressor a tinta e em Braille, ampliador de telas 

para visão subnormal, diversos jogos, além de programas para acesso a Internet.   

O programa DOSVOX dá também suporte a operação de programas que não foram criados 

para cegos, através de adaptações que permitem leitura sintética de telas ou substituição de interações 

bidimensionais ou cliques de mouse [Home Page, 96]. 

 O número de pessoas cegas nas universidades é extremamente reduzido, isso quando não é 

nulo, seja por dificuldades de acesso ao vestibular, pois a procura é mínima, seja por dificuldades de 

acesso aos conteúdos ministrados, e nesse caso podemos citar o exemplo do único aluno que faz 

faculdade de pedagogia na Universidade Federal do Amazonas, que necessariamente anda 

acompanhado de um secretario particular, por assim dizer. 

 

AS LEIS E OS DIREITOS HUMANOS 

 

Segundo o sistema de analise de dados da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência em 1980 foi formulada e implementadas políticas públicas voltadas para a 

população com deficiência. Na área da Saúde, as mudanças começam a partir dos anos 90, com base 

na efetividade das ações e na responsabilidade social, a Constituição Federal de 1988 garante os 

direitos fundamentais da população com deficiências. Em 1991 o Ministério da Saúde, como gestor 

federal do Sistema Único de Saúde – SUS, assume a responsabilidade pela inclusão de ações de 

atenção à saúde da população com deficiências no SUS. 

Até a última década do século XX não existia dados oficiais sobre a população com 

deficiências, e as politicas publicas eram realizadas com  base em informação da Organização Mundial 

de Saude, que alega que a população de um país tem em media 10% de deficientes. 

Surge então A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, traz a obrigatoriedade da inclusão de 

questões específicas sobre a população portadora de deficiências nos censos nacionais, como condição 

essencial para o conhecimento da realidade brasileira e indispensável para sustentar a definição de 
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políticas públicas coerentes com a necessidade e particularidades do País, porém essa obrigatoriedade 

não traz em seu bojo a estatística educacional.  

As leis de amparo ao deficiente não se limita apenas aos registros nos censos. Começam então 

a surgir leis de amparo a pessoa com deficiência, de valorização do deficiente como ser humano. 

Dispositivos legais existem, e mais do que isso, dentre os princípios básicos da Constituição, 

se inclui o respeito a dignidade da pessoa humana, que se insere neste contexto, ou pelo menos deveria 

ser encontrado, sem menor sombra de dúvida. 

Antes de tudo é um dever do “Estado” primordialmente para estabelecer a igualdade de 

condições realçada no Artigo 5º da Constituição Federal, e realizar o pressuposto da Carta Magna, que 

trata da dignidade da pessoa humana. 

Existe legislação específica, principalmente no que tange a área educacional, motivo de nossos 

estudos, podemos citar: 

• Plano de Desenvolvimento da Educação;  

• Decreto nº 6.094, em 2007, que estabeleceu como diretriz a garantia do acesso 

e da permanência dos estudantes especiais na escola; 

• Decreto nº 6949, em 2009, que define a obrigatoriedade de um sistema de 

educação inclusiva em todos os níveis de ensino, e  

• Decreto nº 7.611, de 2011, que institui o atendimento educacional 

especializado gratuito e transversal a todos os níveis de ensino. 

• Em julho de 2015, foi aprovada a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência (ou 

Estatuto da Pessoa com Deficiência), que, entre outras medidas, proíbe as 

instituições privadas de cobrarem qualquer valor adicional nas mensalidades e 

matrículas de crianças com deficiência. Ou seja: uma escola não pode cobrar 

uma taxa extra para receber esses alunos, nem exigir que os pais contratem e 

paguem um acompanhante para cuidar da criança na escola. 

 

CENSO DEMOGRAFICO E A NÃO VISÃO DA REALIDADE 

 

 Como já citado anteriormente, o registro no censo tronou-se obrigatório, porém realizar 

pesquisas estatísticas é muito fácil, retratar a realidade e principalmente a realidade que se espera é 

outra situação. Existem pesquisas com relação aos deficientes, sejam quais forem, físicos, auditivos, 

visuais, múltiplos e outros, no entanto essa pesquisa, não informa a escolaridade dos deficientes, nem 

os porquês de não seguirem com a educação escolar. Não retrata quantos deficientes temos em sala de 

aula num ensino de graduação ou pós. De acordo com o Corde- Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência- os primeiros estudos foram realizados em 1993 em 
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Niterói pela Profª., Dra. Izabel Maria Madeira de Loureiro Maior, no entanto essa pesquisa traz vários 

dados como densidade demográfica, quantidade de deficiências, analfabetismos, mas não traz a 

quantidade de pessoas deficientes visuais que alcançam o nível superior, que estão inseridas no 

mercado de trabalho. 

 Com as poucas pesquisas realizadas, sabe-se que a cada ano, aumenta o número de pessoas 

com deficiência em salas de aula comuns: entre 2005 e 2015, o salto foi o equivalente a 6,5 vezes, de 

acordo com o Censo Escolar, do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira). O total subiu de 114.834 para 750.983 estudantes especiais convivendo com os demais 

alunos. 

 De acordo com pesquisas divulgadas detalhando os resultados do Censo 2010, a deficiência 

mais frequente entre a população brasileira é a visual. Cerca de 35 milhões de pessoas (18,8%) 

declararam ter dificuldade de enxergar, mesmo com óculos ou lentes de contato. O censo não registra 

o número exato de pessoas com  deficiência visual que estão nas escolas ou nas universidades, não se 

tem esse registro, o censo registra os tipos de deficiências, quantidades e renda per capta. 

 

 CONCLUSÃO  

      

Desde primórdios da história da humanidade até aos dias atuais, a sociedade viola os direitos 

essenciais do ser humano deficientes visuais, principalmente os pertencentes as classes sociais menos 

favorecidas, assim emergiu a ideia de conhecermos as inovações trazidas por leis de igualdade social e 

como tem se dado a sua aplicação no que tange a educação desses deficientes. De modo que neste 

trabalho abordamos a questão da inaplicabilidade das leis que amparariam os deficientes e 

diminuiriam a distancia de desigualdade social entre os ditos normais e os deficientes visuais, 

permitindo a este o uso de tecnologias avançadas como por exemplo os computadores, por 

entendermos a sua fundamental importância no combate à prática de preconceitos e resguardar os 

direitos fundamentais do ser humano como ser dotado de sentimentos e capacidades, independente de 

sua condição física.  

Os objetivos traçados que nortearam a presente pesquisa foram alcançados, uma vez que 

pretendíamos averiguar como se dá o processo de acolhimento e manutenção dos deficientes em 

instituições superiores de ensino, porém os resultados alcançados foram entristecedor, pois ao 

pesquisarmos sobre a manutenção desse estudante verificamos que o total de alunos em sala de aula 

com necessidades educacionais especiais não corresponde ao que realmente deveria ser, ou seja, o 

numero de alunos em sala é menor do que o que realmente deveria ser.  

Compreendemos que fato se dá não só pela infraestrutura predial inadequada, mas também 

pelo despreparo profissional dos docentes, que muitas vezes se recusa a recepcionar este estudante, 

não pelo preconceito, mas por seu despreparo técnico profissional para realizar um bom trabalho.  
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Foram necessários muitos anos de luta por parte de instituições e movimentos sociais, para ter 

os direitos dos deficientes garantidos, pelo menos em lei, mas ainda se faz necessário garantir a 

adequação e capacitação dos profissionais da área para recepcionar os discentes deficientes visuais em 

sala de aula e oferecer-lhes uma educação de qualidade, para num futuro muito próximo termos 

profissionais de qualidade no mercado de trabalho, independente de suas condições físicas. 

Por mais que o Ministério da Educação e Cultura se empenhem em exigir, fiscalizar e cobrar 

as adaptações físicas de recepção dos deficientes visuais, ainda é muito pouco. Faz-se necessário uma 

politica publica de valorização do profissional da área e regate dos estudantes que se perderam pelo 

meio do caminho, precisa-se ouvir o estudante e adaptar as necessidades dele, assim poderemos ter um 

profissional no mercado de trabalho, sem que ele se perca pelo meio do caminho sem concluir seus 

estudos. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar e discutir o controle social midiático em massa, o 

declínio da esfera pública e apresenta uma discussão sobre as origens do conceito de opinião pública. 

O método da pesquisa foi o método dedutivo, partindo da Filosofia Analítica, através da análise lógica 

da linguagem sintetiza na teoria do discurso. Com isso, nasce a Escola de Frankfurt com sua produção 

a Teoria Crítica, que resulta na morte da razão Crítica em virtude da indústria cultural, chegando a um 

impasse quanto a possibilidade de uma razão emancipatória, já que a razão sufocada pelo 

desenvolvimento do capitalismo. Para resolver as questões de razão, verdade e democracia, aparece o 

filósofo alemão Habermas²,propõe um novo conceito de razão, a Razão Comunicativa, com forma de 

retomar o projeto emancipatório da humanidade, porém em novas bases e através do uso da linguagem 

como o meio para conseguir o consenso. Como fruto da ação comunicativa através do diálogo entre 

indivíduos é as verdades intersubjetivas. Com isso, o espaço público trata-se de ações comunicativas, 

com base da linguagem natural, o lugar onde se sintetizam as opiniões públicas. É para ela que 

convergem as disputas, as diferenças, os dilemas, os debates, as contraposições axiológicas. O 

filósofo, analisou a emergência e o desenvolvimento da mídia de massa a partir do século XVIII até os 

dias atuais, traçando a criação e o declínio da esfera pública. A opinião pública é manipulada e 

controlada, devido a circulação midiática de opiniões não públicas se dar em profusão e a opinião 

pública ser de fato uma ficção. 

Palavras-chave: Opinião pública. Espaço público. Razão. Mídia. 

1. INTRODUÇÃO 

 

As democracias modernas desenvolveram-se juntamente com os meios de comunicação de 

massa, particularmente os jornais ou outros tipos de publicações. Em um sentido bastante real, 

a mídia de massa possibilitou e incentivou a democracia. E, mesmo assim, hoje em dia, a 



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
128 

mídia de massa é vista negativamente, como algo que banaliza o processo democrático e cria 

um clima de hostilidade geral à politica. Como essa mudança radical aconteceu? Será que ela 

pode ser revertida, ou a mídia de massa atualmente esta traindo as democracias? Para 

Habermas, a esfera pública é uma arena de debate público, na qual interesse geral podem ser 

discutidas e opinião formadas, que é necessária para a participação democrática efetiva e que 

lubrifica as engrenagens do processo democrático. 

 

O debate público nas sociedades modernas de hoje sufocado pelo desenvolvimento da 

indústria cultural. A disseminação da mídia de massa e do entendimento de massa faz a esfera 

pública se tornar uma grande fraude. A política é gerenciada no palco do Parlamento e da 

mídia de massa, enquanto interesses comerciais triunfam sobre os do público. A opinião 

pública não mais se forma por meio de uma discussão racional e aberta, mas por manipulação 

e controle. À medida que os meios de comunicação globais se tornam cada vez mais 

comercializados, eles enfraquecem a esfera pública. 

 

Neste estudo, expusemos o surgimento da Escola de Frankfurt e sua teoria crítica, enfocando 

o pensamento de Adorno e Horkheimer em relação à ingerência dos meios de comunicação na 

realidade de cada indivíduo e na manutenção do capitalismo como sistema econômico. 

 

2.TEORIA CRÍTICA & ESCOLA DE FRANKFURT 

 

Na virada do século XIX para o XX, surgiu uma corrente filosófica, através da análise lógica 

da linguagem, procurava esclarecer o seu uso no discurso linguístico e seus sentidos. Por isso, 

ficou como a filosofia da linguagem (ou filosofia analítica). Dentro dessa corrente filosófica, 

nasce a maior das escolas, a Escola de Frankfurt. 

Essa escola que é formada por pensadores alemães do Instituto de Pesquisa Social de 

Frankfurt, fundado em 1920. Sua produção ficou conhecida como a Teoria Crítica. Onde a sua 

preocupação de estudar aspectos variados da vida social, de modo a compor uma teoria crítica 

da sociedade com um todo. Além disso, investiga as relações existentes entre os campos da 

economia, da psicologia, da história e da antropologia. Os pontos de partida fundamentais de 

suas reflexões foram Teoria Marxista (uma leitura original do marxismo) e a Teoria Freudiana 

(novos elementos sobre psiquismo das pessoas). Mas há também outras influências, como as 

de Hegel, Kant ou do sociólogo Max Weber. Portanto a Escola de Frankfurt concentrou seu 

interesse na análise da sociedade de massa, sempre buscar caracterizar a sociedade atual, na 
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qual o avanço tecnológico é colocado a serviço da reprodução da lógica do capitalista 

enfatizando o consumo e a diversão como forma de garantir o apaziguamento e a diluição dos 

problemas sócias. 

Na análise da sociedade de massa, tem como tema a crítica da razão. De acordo com Max 

Horheimer(1895-1973) e Theodor Adorno(1906-1969), pensadores membro do Instituto para 

Pesquisa Social de Frankfurt, definiram que a Razão Iluminista, que visava a emancipação 

dos indivíduos e progresso social, terminou por levar uma crescente dominação das pessoas, 

em virtude do desenvolvimento tecnológico industrial. Ambos fazem dura crítica ao 

Iluminismo, que estimulou o desenvolvimento dessa razão controladora e instrumental, que 

busca sempre a dominação, tanto da natureza quanto do próprio ser humano. Além disso, 

afirma que a integração dos meios de comunicação não possibilita reflexão do público, que 

manifesta uma inocência impotente diante da tecnologia que se torna cada vez mais próxima, 

cotidiana e doméstica. Em suma, denunciam a morte da razão crítica, asfixiada pelas relações 

de produção capitalista e pela alienação de suas consciências, promovida pela indústria 

cultural. Através da indústria cultural e da diversão se obteria a homogenização dos 

comportamentos, a massificação das pessoas. Mas essa indústria, além de entreter e divertir, 

transmite valores, promove experiências, cria expectativas e interfere na opinião pública, daí 

ser chamada de 4° poder, aquele que se acresce aos três poderes existentes nas Repúblicas(o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário). 

Portanto, na visão de Adonor e Horkeimer, a cultura veiculada pelos meios de comunicação 

de massa não permite que a classe assalariada assuma uma posição crítica em relação a 

realidade e chegam a um impasse quanto a possibilidade de uma razão emancipatória, já que a 

razão sufocada pelo desenvolvimento do capitalismo. 

 

 

3. VISÃO HABERMASIANA 

 3.1. Razão comunicativa 

 

Habermas analisou a emergência e o desenvolvimento da mídia de massa a partir do século 

XVIII até os dias atuais, traçando a criação e o declínio da “esfera pública”. Para Habenas, a 

esfera pública é uma arena de debates público, nas quais questões de interesse geral podem 

ser discutidas e opiniões formadas, que é necessária para a participação democrática efetiva e 

que lubrifica as engrenagens do processo democrático. 
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Segundo ele, a esfera pública desenvolveu-se inicialmente nos salões e cafés de Londres, 

Paris e outras cidades europeias dos seculos XVII e XVIII. As pessoas se reuniam para 

discutir as questões do momento, e o debate politico se tomava questões de particular 

importância. Mesmo que apenas uma pequena parte da população se envolvesse na cultura 

dos salões, mas foram vitais para o desenvolvimento inicial da democracia, principalmente 

porque os salões introduziram a ideia de resolver problemas políticos por meio da discussão 

pública. A esfera pública envolve os indivíduos se encontrarem como iguais em um fórum de 

debates público. 

 

A contribuição de Habermas é eclética e utiliza tanto os instrumentos da filosofia analítica 

quanto os da grande tradição da filosofia clássica alemã, chegando aprofundar-se nos temas da 

sociologia contemporânea. Herdeiro da “teoria crítica” da Escola de Frankfurt, indagou os 

processos históricos que, no capitalismo avançado, modificaram os pressupostos nos quais se 

apoiava a análise do marxismo e materialismo histórico. 

 

De acordo com Habermas, essas ideias filosóficas, poderia conduzir a uma crítica radical da 

modernidade e, em consequência da razão, que levaria ao irracionalismo da presente na 

filosofia pós moderna, “o projeto da modernidade ainda não foi comprido”. Ou seja, o 

potencial para a racionalização do mundo ainda não está esgotada. O Próprio propõe um novo 

conceito de razão, a Razão Comunicativa, com forma de retomar o projeto emancipatório da 

humanidade, porém em novas bases. Na realidade, o filósofo rompe com a teoria marxista em 

seus pontos fundamentais, como a centralidade do trabalho e a identificação do proletariado 

como agente da transformação social. 

 

Habermas, propõe um outro conceito de razão, razão dialógica, que brota do diálogo e da 

argumentação entre os agentes interessados. É a razão que surge da chamada ação 

comunicativa, do uso da linguagem como o meio de conseguir o consenso. No entanto, o 

consenso é uma ideia comunitária a ser desenvolvida pelo grupo que pensa seus problemas 

em comum e constrói comunicativamente suas soluções morais e jurídicas. O uso público da 

razão é o lugar de encontro das possibilidades de construção de regras comuns, construídas a 

partir das deliberações no espaço público. É o procedimento garantidor da participação e do 

consenso que estabelece a eticidade do agir comunicativo, para formação legitima da vontade 

jurídica. Além disso o filósofo, propõe o entendimento de verdade não mais como uma 

adequação do pensamento a realidade, mas como um fruto da ação comunicativa. Não como 
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verdade subjetiva, mas como verdade intersubjetiva (entre sujeitos diversos), que surge do 

diálogo entre os indivíduos. Nesse dialogo se aplicam algumas regras, como a não 

contradição, a clareza de argumentação e a falta de constrangimentos de ordem social. Com 

isso, sua validade será maior e melhor, se as condições nas quais se dê o diálogo, a que se 

consegue com aperfeiçoamento da democracia. 

 

3.2. Esfera pública e o seu declínio 

 

O Direito depende da esfera pública, que por sua vez é uma noção evidente da vida social, 

presente na estrutura do convívio quanto a ação, os atores sociais, o grupo e a coletividade. O 

espaço público trata-se de ações comunicativas, com base da linguagem natural, o lugar onde 

se sintetizam as opiniões públicas. É para ela que convergem as disputas, as diferenças, os 

dilemas, os debates, as contraposições axiológicas. 

 

A esfera pública é aberta e democrática, indeterminada e informe, e por isso está sempre 

acolhendo a divergência, a diversidade e a pluralidade. Ainda que, a mídia alcance cada vez 

mais predominância na determinação das orientações da esfera pública, ainda carece do 

público como destinatário e assentidor último de suas praticas. O espaço publica pressupõe 

liberdade de encontros comunicativos, de caráter espontâneo, e, não determinada nem pela 

mídia, nem pelo governo e nem por outras forças totalizantes. A existência de uma esfera 

pública sólida e consistente, com a condição dialogal, garante produzir vontades democráticas 

nas tomadas de decisões formadoras do discurso jurídico. 

 

 

 3.3. Controle midiático em massa 

 

Todavia, a promessa oferecida no desenvolvimento inicial da esfera pública não se cumpriu 

completamente. O debate democrático nas sociedades modernas hoje sufocada pelo 

desenvolvimento da indústria cultural. A disseminação na mídia de massa e do entretenimento 

de massa faz a esfera pública se trona uma grande fraude. A politica é gerenciada no palco do 

Parlamento e da mídia de massa, enquanto os interesses comerciais triunfam sobre os do 

público. A opinião pública não mais se forma por meio de uma discussão racional e aberta, 

mas por manipulação e controle, como por exemplo, na publicidade. O filósofo, nega a 

existência de uma esfera pública política autêntica em uma cena política dominada pelos 
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medias. O debate foi reacendido porque muitos acreditam que a política midiática é feita de 

forma espetacular, seguindo princípios de sedução, escassamente argumentativa, teatral. 

Muitos autores consideram que a esfera pública perdeu sua participação no processo de 

construção de diálogo na política, uma vez que a produção de decisões ocorre fora de seu 

alcance, na negociação protegida do público pelos gabinetes. Essas decisões emergem 

publicamente de modo a fazer com que os cidadãos possam assentir, aderir ou tolerar as 

posições. Logo, a esfera pública apresenta apenas o papel de legitimação das informações. 

Poder e dinheiro, que regulam os fluxos internos dos sistemas político e econômico, não só 

são estranhos à racionalidade comunicativa própria do mundo vital como também tende a 

absorver este último, submetendo-o a seus próprios imperativos. Por essa razão, segundo 

Habermas, nos limites em que se preestabeleça um constante controle ético (que o próprio 

Habermas prescreve em termos de tutela do “mundo do vital” por parte dos mecanismos de 

“juridificação”), é necessário dispor, na esfera pública, de processos relativamente autônomos 

de formação de opiniões, processos que não sejam governados por imperativos ligados ao 

“dinheiro” e ao “poder”, A esfera pública, entendida como fonte da soberania popular, é o 

lugar da soberania “difusa”, ou seja, não exercida exclusivamente por meio dos canais 

políticos tradicionais e institucionais (o voto, sobretudo), garantida por um direito que 

salvaguarde a autonomia dos processos comunicativos “internos”, subtraindo-os o mais 

possível à opressão e à manipulação.    

A mídia global pode colocar pressão sobre os governantes autoritários para afrouxar seu 

controle sobre retransmissoras estatais, e muitas sociedades “fechada”, como a China, estão 

descobrindo que a mídia pode se tornar uma força poderosa em favor da democracia. Mas, à 

medida que os meios de comunicação globais se tornam cada vez mais comercializadas, eles 

enfraquecem a esfera pública. A mídia comercializada depende do poder da receita 

publicitaria e é compelida a favorecer conteúdos que garantam taxas elevadas de audiência e 

renda. Com resultado, entretenimento necessariamente triunfará sobre a controvérsia e o 

debate, enfraquecendo a participação cidadã em questões públicas e contrariando a esfera 

pública. 

 

 

3.4. Opinião pública fictícia 
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Habermas, compreende que não há uma demarcação de um conjunto fixo de temas e relações 

que separam o acesso da esfera privada e da esfera pública, mas sim variações na 

acessibilidade, que garantem a intimidade de um lado, e a publicidade, de outro. 

Na esfera pública, realiza-se uma comunicação em condições de publicidade ou visibilidade; e 

na esfera privada, uma comunicação com intimidade ou reserva. A publicidade social (ou 

esfera pública) tem uma visibilidade alta, com discussões de públicos especializados até 

exibição midiática em horário nobre, enquanto o domínio privado (esfera privada) possui uma 

baixa visibilidade, que vai desde segredos e intimidade até redes interpessoais de fofoca. Mas 

as problemáticas que são debatidas na esfera pública política refletem as experiências de 

sofrimento advindas de condições sociais estressantes. Essas experiências afetam primeiro o 

âmbito pessoal, as histórias de vida; depois, elas afetam os círculos familiares, os grupos de 

amigos, a vida cotidiana; e só então elas ecoam na esfera pública, numa discussão pública 

acerca de uma problemática em comum. 

A opinião pública se torna segundo essa definição, a opinião de grupos que se encontram em 

determinada esfera, com determinados interesses, desconstruindo a ideia da mídia como 

porta-voz de um povo que é em si abstrato. Nesse sentido, Habermas, o conceito de opinião 

pública além de ser ficção, deriva do ele determinou de esfera burguesa. O gradual processo 

de decadência da esfera pública burguesa pensante original e à organização correspondente de 

uma nova esfera pública de massa, que passou a ser manipulada pela vontade politica e pela 

ação mercantil do capitalismo monopolista, por meio da atividade econômica massificada da 

propaganda e da publicidade. Esse processo teria aberto as portas por onde entrariam as forças 

sociais sustentadas pela esfera pública do consumismo cultural dos meios de comunicação de 

massa, invadindo a intimidade familiar e resultando em âmbito intimo desprivatizado e 

esvaziado, jornalisticamente, um pseudo-esfera pública reunida numa zona de confiança de  

uma espécie de superfamília. Nesse sentido, 

 
“o mundo criado pelos meios de comunicação de massa só na aparência ainda é 

esfera pública, mas também a integridade da esfera privada, que ela, por outro lado 

garante aos seus consumidores, é ilusória. Ao invés da opinião pública, o que se 

configura na esfera pública manipulada é uma atmosfera pronta para a aclamação, é 

um clima de opinião”. (HABERMAS apud FERREIRA, 2003, p.222). 

 

As possibilidades de formular um conceito de opinião pública em seu sentido histórico, 

suficiente em termos normativos para as exigências da constituição social-democrata, 

teoricamente claro e empiricamente aplicável, só se concretiza partindo de uma mudança 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Habermas
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estrutural da esfera pública e a partir da dimensão de seu desenvolvimento. Isso devido a 

circulação midiática de opiniões não públicas se dar em profusão e a opinião pública ser de 

fato uma ficção. Ainda assim Habermas defende que, 

 

“É preciso fixar-se no conceito de opinião pública num sentido comparativo, pois a 

realidade constitucional da social-democracia precisa ser entendida como um 

processo em cujo transcurso uma esfera pública politicamente ativa passa a ser 

tomada real, ou seja, passa a ser efetivamente subordinada ao mandamento 

democrático de ser público todo o exercício do poder social e de dominação 

política”. 

 

As reflexões de Habermas o que se percebe é que, sobre a construção e a manipulação dessa 

opinião e a relação de mão dupla que exite entre ela e a mídia na atualidade, há um campo 

importante de problemas científicos ainda não solucionados e um universo de interesses 

econômicos e políticos encobertos por uma espécie de verdade midiática, que é fundada 

apenas no paradigma da lei da oferta e da procura. Enquanto isso, continuam imponderáveis 

muitas impressões que circulam diariamente na mídia e são atribuídas a uma suposta opinião 

pública. O escritor português José Rodrigues dos Santos cita os estudos do sociólogo 

americano Thomas J. Scheff, os quais além de terem demostrado as dificuldades de 

operacionalização desse conceito 

 

“em várias situações, muitos indivíduos não comunicam as suas opiniões pessoais a 

outros, fazendo com que pensem pertencer a uma minoria. Na verdade, a maioria 

pode partilhar em silêncio o mesmo ponto de vista deixando que uma poderosa 

minoria, com acesso aos meios de comunicação de massas, imponha um falso 

consenso. Scheff definiu essa situação como sendo produto da ‘ignorância 

pluralista‘, um conceito que outros batizaram de ‘maioria silenciosa‘. Os estudos de 

Scheff provaram ser impossível apurar empiricamente qual a opinião majoritária 

sobre um assunto, mas abriram o caminho a outros investigadores para analisar o 

processo de formação dessa opinião” (SANTOS apud FERREIRA, 2003, p.222). 

 

Portanto, a opinião pública não existe, é um conceito amplo, incapaz de traduzir os 

pensamentos de um público fragmentado onde, na verdade, prolifera um grande número de 

opiniões diferentes e contraditórias 
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4. CONCLUSÃO 

 

Em suma, denunciam a morte da razão crítica, asfixiada pelas relações de produção capitalista 

e pela alienação de suas consciências, promovida pela indústria cultural. Através da indústria 

cultural e da diversão se obteria a homogenização dos comportamentos, a massificação das 

pessoas. Além disso, resumidamente a esfera pública seria uma esfera de pessoas privadas 

reunidas em público e voltadas para os problemas do público que interferem em suas vidas 

privadas, não sendo necessariamente a junção de determinada população. 

Concluímos, possibilidade de uma razão emancipatória, já que a razão sufocada pelo 

desenvolvimento do capitalismo. Assim, que a massa educada tecnologicamente continua 

alimentando o sistema e garantindo ao “quarto poder” sua posição de dominância na 

disseminação de alienação e consumo e, que a decisão “trágica” de ser diferente, de se opor a 

este poder, demandará tempo, educação e políticas públicas adequadas, voltadas, 

principalmente, às questões educacionais. O 4° poder é a mídia, que persuade, convence, 

informa, educa, mobiliza, desperta ideias e estimula desejos e o consumo fetichista de 

mercadorias. Somente através da efetivação de um processo educacional organizado e bem 

estruturado, vinculado às diversas realidades sociais, e fundamentado numa prática 

emancipadora é que será possível a mudança da atual realidade de dominância de 

determinadas classes da sociedade capitalista. 

Será que ainda é possível imaginar uma comunidade politica além de Estados-nações 

individuais, onde questões possam ser debatidas abertamente e onde a opinião pública 

influencie os governantes. Porque a uma sociedade de massa cujas informações são 

controladas pelo poder estabelecido e pelo capital, a consciência verdadeira seria impossível. 

Estaríamos condenados a viver como descrito no mito da caverna de Platão, enganados por 

um jogo de sombras que tomamos como imagem da realidade. Então, a opinião pública não 

existe, é um conceito amplo, incapaz de traduzir os pensamentos de um público fragmentado 

onde, na verdade, prolifera um grande número de opiniões diferentes e contraditórias. 

Enquanto isso, continuam imponderáveis muitas impressões que circulam diariamente na 

mídia e são atribuídas a uma suposta opinião pública. Com isso será que existe “opinião 

pública”? 
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IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU 
À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: A ANÁLISE DA 

PROBLEMÁTICA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO IPTU COM RELAÇÃO 
ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA. 

 
Filippe dos Santos Ferreira99 

Anna Karollyne Cabral de Oliveira100 

 
RESUMO 
 
O valor da contribuição do IPTU é definido de acordo com a localização do imóvel 
em uma cidade, variando de acordo com o bairro, valor da habitação e valores 
venais do terreno. Sendo assim, se um cidadão de baixa renda morar em uma área 
de uma determinada cidade caracterizado pela presença de moradias de alto custo 
(bairro nobre), deverá pagar o mesmo valor do metro quadrado que outro cidadão 
mais afortunado.  
Neste caso, o princípio da capacidade contributiva estaria falho, pois segundo este 
princípio quem tem mais, contribui mais e quem tem menos contribui menos. 
Fazendo então o paralelo com a contribuição do IPTU que é de acordo com a 
localidade da moradia e não com o valor da condição social do proprietário, este 
tendo que pagar altos índices de alíquotas, não suportando tais gastos elevados, 
teria então que vender sua residência e procurar uma localidade com preço de 
impostos mais baratos.  
A análise da temática envolve vários tópicos no qual se explorar separado um não 
se interferirá no outro, porém este estudo nos leva à pesquisa agrupada do IPTU, 
dos moradores de baixa renda, do Princípio da Capacidade Contributiva, verificando 
os altos índices de alíquotas de IPTU cobrados a moradores de baixa renda, 
observando se interfere no princípio constitucional tributário da capacidade 
contributiva. 

 
Palavras-chave: IPTU; Princípio da Capacidade Contributiva; baixa renda; 
gentrificação. 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao verificar a problemática do morador de baixa renda que se domicilia em 

área nobre, caracterizada pela presença de moradias de alto custo, tendo este a 

dificuldade de custear tributos referentes a sua propriedade, pelo alto índice de 

alíquotas, com isso não acompanhando a progressividade dos valores tributados, 

ocasionando então a sua evasão para uma localidade que se adeque a sua renda. 

 
99 Contador, UFRR. Bacharelando em Direito, UERR, Pós graduado Direito 

Tributário, UCAM. Email: filippef@hotmail.com 

100 Prof.ª Orientadora Direito UERR. 
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Este trabalho desenvolverá a pesquisa desta temática verificando tais hipóteses, 

trazidas por leis e doutrinas. 

Desta forma, o Princípio da Capacidade Contributiva no qual explana o 

nivelamento de tributação entre divergentes contribuintes para custear os gastos do 

Estado, terá que encontrar equidade de tributação aos pagadores carentes de 

impostos que se localizam em áreas enobrecidas. 

Visto que, o cânone constitucional tributário da capacidade contributiva 

afirma que os contribuintes aferiram apenas a quantidade ideal de tributos para que 

não prejudiquem sua renda. Em outras palavras, o contribuinte que tenha altas 

posses cooperará com o Estado mais que o contribuinte de renda inferior.  

Reportando-se a problemática, o valor do IPTU é definido de acordo com a 

localização que se encontra o imóvel em uma cidade, pois é facultado ao município, 

no qual possui a competência tributária, para instituí-lo, a diferenciação de alíquotas 

por zonas: zonas elitizadas, enobrecidas, formoseadas, adverso, zonas populares, 

sujas, alto índice de criminalidade. 

Neste sentido, o IPTU é cobrado de forma homogênea não havendo 

diferenciação aos moradores ricos e pobres de uma determinada área habitacional, 

acarretando assim a lesão do contribuinte. 

Com isso, agregando o princípio da capacidade contributiva com a 

contribuição do IPTU que é de acordo com a localidade da moradia e não com o 

valor da condição social do proprietário, sendo este pobre, que pagar altos índices 

de alíquotas, não suportando tais gastos elevados, acarretando então na 

gentrificação, onde o morador de baixa renda tenha que vender sua residência e 

procurar uma localidade com preço de impostos mais baratos. 

A análise da temática envolve vários tópicos como alta carga tributária 

incidente no Brasil, que dilapida diariamente dos contribuintes sua renda, na 

cobrança de impostos, não revertendo essa cobrança a eles. Assim como a tentativa 

de conceituar morador de baixa renda no país, e qual seria a renda média deste 

cidadão. 

A observação deste estudo, é a procura de hipóteses que possam solucionar 

a problemática que envolve o contribuinte de baixa renda, que mora em bairros 

nobre e por conta disso, contribui rentavelmente conforme todos os demais 

moradores, não incidindo alíquota diferenciada a este. 
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Nas argumentações finais, são propostas as possíveis soluções, mesmo 

sendo difíceis de aplicar, pois dependem de vontade política, para atender as 

diferentes parcelas sociais da população. Assim, contribuintes divergentes, poderão 

quotizar com o Estado de igual maneira. Os iguais contribuindo conforme seus iguais 

e os diferentes de maneiras diferentes, cumprindo então o Princípio Constitucional 

da Capacidade Contributiva. 

 

2. A ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO IPTU 

COM RELAÇÃO ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA. 

 
O princípio da capacidade contributiva informa que o pagador deve contribuir 

com suas obrigações tributárias de acordo com sua riqueza, não ultrapassando suas 

condições de subsistência. E o IPTU é um imposto que é cobrado quando um 

indivíduo tem a propriedade o domínio útil ou a posse de determinada propriedade. 

Assim um indivíduo normal, logo após a compra uma residência ou 

estabelecimento será obrigado ao pagamento do IPTU, porém quais são os critérios 

para a cobrança de tal tributo? Renda do contribuinte? Conforme condiz o princípio 

da capacidade contributiva? Ou a cobrança será pela localidade onde se encontra o 

imóvel? 

Com isso a junção dos dois temas acima: IPTU e capacidade contributiva, 

com fulcro legal, isto é, cumpre-se o que condiz a lei? 

No entanto, antes de se definir tal união, precisa-se ter conhecimento de 

certos conceitos como: o que é considerado baixa renda no Brasil? Quais as 

consequências da cobrança elevada de IPTU para moradores de baixa renda? O 

que prejudica o contribuinte na cobrança homogênea do IPTU? Qual melhor forma 

para se aplicar o IPTU a todos os moradores. 

No que condiz aos moradores de baixa renda não existe um consenso em 

relação ao que consiste conceituar baixa renda, pois não se pode quantificar e 

qualificar erga omnes, algo que deve ser analisado isoladamente, pois cada caso é 

um caso. 

Por conseguinte, não se pode comparar gastos básicos realizados na 

Região sul e sudeste do Brasil com a Região norte e nordeste, claro que a 

discrepância orçada nestas regiões vão ser bem distintas. Por exemplo, comprar 

uva, morango, brócolis, entre outras hortifrútis na região sul o preço será 
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diferenciado no norte do país, visto que, não são frutas de sua região e para se 

adquirir deve vir por meio de transporte terrestre ou aéreo, assim adicionando ao seu 

custo de venda o frete.  

De igual modo, morador de baixa renda, na região sul difere do morador de 

baixa renda da região norte, pelas suas peculiaridades da região, sua forma de 

captar recursos, seu meio de subsistência.   

Ademais, em recente decisão do STF a advogada Jamile dos Santos, 

saudou a recente veredito da Corte Suprema em revogar os artigos 20 § 3º do da Lei 

Orgânica da Assistência Social e parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso. 

No qual traziam o conceito de “baixa renda” como a pessoa integrante de grupo 

familiar cuja renda per capita corresponde a um quarto de salário mínimo. Notícias 

do STF do sitio stf.jus.br traz a seguinte matéria: 

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a 
inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei 8.742/1993), por considerar que esse critério está 
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. Na mesma sessão, 
foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 da Lei 
10.471/2003 (Estatuto do Idoso). 

Continuamente, advogada afirmou que conforme fora destacado pelo relator:  

Citadas leis criaram a possibilidade de concessão de benefício assistencial 
fora dos parâmetros objetivos fixados pelo artigo 20 da LOAS, e, 
consequentemente, o judiciário integrou o valor de meio salário mínimo 
como referência para aferição da renda familiar per capita.  

O interessante que muitos operadores do direito se surpreenderam com a 

decisão. Alguns chegaram a questionar quais seriam então os critérios para definir o 

conceito de “baixa renda”?  

Em se tratando de fatos sociais relevantes e mutáveis, estabelecer critérios 

taxativos e tão específicos, produziria um retrocesso social e, acima de tudo 

deflagraria muita injustiça. Pois o Brasil, é extenso e tem vários biomas, 

homogeneizar uma população seria um atraso cultural, pois cada região apresenta 

sua cultura e valores distintos um dos outros.  

Ademais, a inúmeras leis que trazem o conceito de baixa renda, como no 

Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 2007 que dispõe em seu art. 4º sobre o 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e dá outras 

providências. 

Art. 4º  Para fins deste Decreto, adotam-se as seguintes definições: 
II - família de baixa renda: sem prejuízo do disposto no inciso I: 
a) aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; 
ou 
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b) a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos; 

Corroborando com esse entendimento, professor José Artur Lima 

Gonçalves101, trata que: 

Está sedimentado que o conceito de renda não pode ficar – e não fica – à 
disposição do legislador infraconstitucional e que, por outro lado, o conceito 
de renda não está explicitado no texto constitucional, impõe-se deduzir um 
conceito de renda pressuposto pela constituição [...] mas sim, encontra-se 
de forma implícita no texto supremo. 

 

Complementando, a temática trazida pelo professor Lima Gonçalves, se a 

constituição trouxesse definição clara e concreta de baixa renda, seria evitado 

muitas divergências doutrinárias sobre o tema, visto que os legisladores e 

doutrinadores definem como melhor entender os conceitos. De tal forma, a Carta 

Magna seria o prelúdio da matéria. 

O professor, José Artur Lima Gonçalves102, finaliza sua obra sustentando 

que a Carta Magna, “pressupõe o conceito de renda consistente em um acréscimo 

decorrentes do confronto de entradas e saídas relevantes, ao longo de um período 

de tempo.” 

De tal forma, a problemática de definição de baixa renda não é apenas no 

Brasil, os demais países, também apresentam grandes dificuldades e diferenças no 

que tange a renda da população. De acordo com Prahalad e Hart (PRAHALAD; 

HART, 2002; PRAHALAD, 2005), deve-se considerar como baixa renda pessoas que 

vivem com menos de US$2 por dia, enquanto quem vive com menos de US$1 por 

dia é considerado como uma pessoa extremamente pobre, ou miserável.  

Em contrapartida, de acordo com estudos realizados pela a UNDP (United 

Nations Development Programme) o conceito de baixa renda seria aquele grupo que 

vive com menos de U$ 8 (oito dólares) por dia.  

Por outro lado, a definição de baixa renda é trazida para o Brasil em forma 

de classes sociais, A, B, C, D e E, sendo as últimas classes C, D e E consideradas 

classes de baixa renda, variando a renda média familiar de cada classe. De tal 

forma, o provento da classe C, seria entre de R$ 933,00 e R$ 1.391,00, porém 

 
101GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto Sobre a Renda – pressupostos 

constitucionais. 2002. p. 170 e 171 
102Ibid, p.215 
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especialistas como Marcelo Neri103, determina que essa renda está entre e R$1.115 

e R$4.807.  

Lembrando que essa valoração não é fixa, e sim estimativa, pois 

dependendo da localidade geográfica no Brasil, não se condiz com a realidade da 

população, visto que o salário mínimo é de aproximadamente de R$ 724,00 reais em 

2014. 

De acordo com Neri, a classe C é responsável por 49,22%da população 

brasileira. Já a classe D conta com 24,35% da população, tendo sua renda entre 

R$768 a R$1.115 mensais. Por fim, a classe E equivale a linha de pobreza no Brasil, 

contendo pessoas com renda inferior a R$768 mensais. Entretanto, ao contrário da 

classe C que vem apresentando crescimentos sucessivos, a classe E apresentou 

uma redução, em 2008, de 12,27%, que representa as pessoas que migraram para 

a classe D. 

Sendo assim, com o crescimento da classe C e seu alto índice de poder de 

compras, facilitação de crédito, baixo índice de endividamento tal classe não é 

considerada mais de baixa renda, ou seja, no Brasil hoje é definido como classe de 

baixa renda as classes D e E (responsáveis por cerca de 40,37% do total da 

população brasileira), na qual tenham renda abaixo de R$1.115 mensais ou que 

vivem com aproximadamente menos de U$ 5 por dia, dados informados pela  ABEP 

- Associação Brasileira de Estudos Populacionais. 

Resta demonstrada, que definir baixa renda não depende apenas da 

determinação de quantos dólares as pessoas ganham por dia, mas também o estilo 

de vida que levam entre outros fatores. Por isso, a relevância de entender os valores 

e o comportamento desta população é importante, além da verificação do 

crescimento constante de programas governamentais de complementação de renda 

existentes hoje em nosso país, isto é, influencia para a complementação de recursos 

rentáveis familiares. 

 

2.1 PROBLEMÁTICA DA ALTA CARGA TRIBUTÁRIA INCIDINDO EM 
MORADORES DE BAIXA RENDA 

 
103 NERI, Marcelo Cortes. A nova classe média: o lado brilhante dos pobres, 

2010, pág. 27. 
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A carga tributária é a relação entre a coleta de tributo o que o governo 

arrecada em impostos para pagar suas contas e a quantidade de riqueza produzida 

no país, o produto interno bruto (PIB). 

Porquanto, o momento em que o país arrecada mais tributo do contribuinte 

em relação a riqueza produzida, fica configurado a alta carga tributária, isto é, não 

há retorno dos tributos arrecadados no país. 

Por conseguinte, uma carga tributária elevada para morador de baixa renda 

traz as seguintes consequências: primeiramente a inadimplência do tributo, ou seja, 

o contribuinte fica endividado com o Estado; crescimento do número de 

desemprego; sonegação de imposto, fazendo com que cidadãos honestos e de bem, 

procurem meios para a redução dos impostos e a evasão residencial. 

Deste modo, a alta cobrança de tributo, no caso em tela, elevado valor do 

recolhimento do IPTU. O contribuinte não possuindo condição de pagamento do 

imposto, tendo que optar: adimplente com o Estado ou comprar alimentos para 

subsistência, faz com que o indivíduo crie uma teia de dívidas, se endividando com 

bancos, casa de empréstimos e até mesmo com agiotas.  

Outra consequência, seria o lançamento do nome do contribuinte na dívida 

ativa do Município, pela não consolidação do pagamento.  

Por conseguinte, em constar o nome do contribuinte na dívida ativa, este 

não poderá tirar documentos como passaporte, não poderá tomar posse em 

concursos públicos, não consegue retirar certidão negativa em órgãos 

governamentais (Polícias, Receita Federal, Judiciário, entre outros), podendo em 

outros casos passar por uma execução fiscal, ou seja, uma ação judicial em que 

será solicitado o valor da dívida contraída. Se ainda não for pago e verifica-se a 

inexistência de fundos para pagamento, serão penhorados, contas, investimentos, 

bens móveis e imóveis, desde que não sejam impenhoráveis. Havendo então o 

pagamento forçado da dívida. 

Desta forma, aparece a próxima consequência de uma carga tributária 

elevada, sendo a sonegação de impostos, quando o contribuinte deixa de pagar 

impostos, o Estado não arrecada, as melhorias não são feitas e a economia interna 

cai, fazendo então um círculo de prejuízos econômicos, começando pelo contribuinte 

e afetando no final toda população de uma região.  

Logo um cidadão de bem que não tem condições de pagar o alto valor do 

IPTU, pela sua condição financeira, procura meios para a sonegação, tais como: 



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
144 

comprar mercadorias sem notas fiscais, implantação de informações falsas no 

imposto de renda, sujeitar ao registro de valor abaixo na carteira de trabalho e 

recebe fisicamente valor acima, entre outros casos de sonegações. Para Marco 

Aurélio Greco104, a quebra de um princípio faz com que vários outros princípios que 

estão enraizados junto a este princípio se quebrem quando se busca igualdade. 

A revista Veja da primeira semana de setembro de 2010, em sua matéria 

trazida por Beatriz Ferrari, sobre a elevada carga tributária do Brasil traz a seguinte 

frase: 

Complexa, confusa, pesada, pouco transparente. E também injusta. A 
estrutura tributária brasileira, por possuir grande quantidade de impostos 
que incidem sobre o consumo, tem a característica de ser “regressiva”. Em 
outras palavras, ela tributa igualmente os desiguais. O sistema acaba por 
penalizar os mais pobres, que têm de arcar, com uma renda menor, com a 
mesma quantidade de impostos embutidos nos preços dos produtos. 

 

Como consequência dos atos praticados acima, em estar endividado com 

vários bancos, empresas de empréstimos, e muitas vezes dando sua casa em 

hipoteca, o contribuinte que por vezes suou para adquirir seu bem imóvel, tende a 

perder por não conseguir honrar seus compromissos fiscais e financeiros. Ou antes 

de chegar a este extremo o contribuinte pratica a evasão residencial, no qual o 

morador que estava fixo em um bairro, tende a sair para outro bairro cujos impostos, 

taxas, condição de vida são mais baixos.  

Desta maneira, o próprio Estado criou a condição de evasão residencial para 

o contribuinte, forçando-o a procurar um bairro conforme sua renda, no caso do 

IPTU, cobra-se altos valores de IPTU para todo o bairro ou zona urbanística, 

fazendo com que moradores em condições desiguais aos demais moradores sejam 

forçados a evadir de suas residências nas quais já estavam enraizados. 

Outrossim, a cobrança homogênea de IPTU por bairro ou zona urbanística 

favorece a exclusão de contribuintes desiguais dentro do bairro, porém para evitar 

tais prejuízos ao morador de baixa renda o Código Tributário Nacional, trouxe em 

 
104 A consequência desta postura é a revitalização dos princípios éticos, ao lado 

das condutas típicas. Hoje, mais do que nunca, estão na ordem do dia os grandes 
princípios jurídicos: confiança, boa-fé, moralidade da administração e também do 
particular, honestidade, sinceridade de propósitos, porque são eles que vão delimitar a 
faixa da constância e flexibilidade. Se estamos andando na direção da igualdade, justiça 
social, não podemos andar na direção de apenas um princípio, mas na direção de vários, 
e o que vai determinar a faixa de certeza e de flexibilidade serão estes princípios. 
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seu art. 148105 que o contribuinte poderia contestar se achar lesado ao valor alto do 

tributo, porém, não se afirma que possa ganhar este direito judicialmente ou que o 

cidadão seja informado de seus direitos pelo Estado. 

De igual modo, a EC 29/2000 trouxe a possibilidade de fixação diferenciada 

de alíquotas, por meio de lei, quanto ao destino do uso do bem imóvel, por exemplo: 

residencial ou não residencial, ou pela localidade. Embasado nesta lei, os 

Municípios fazem a diferenciação por zonas: zonas mais elitizadas, valores altos, 

zonas mais populacionais, valores mais baixos, assim como zonas de enchentes, 

lixões públicos, altos índices de criminalidades, entre outros fatores negativos, a 

alíquota menor de IPTU poderá ser incidida.  

Ademais, como solução para equilibrar o peso tributário conforme a 

capacidade contributiva, a solução seria transportar a incidência da carga tributária 

mais para a renda e menos para o consumo, sugere Maria Helena Zockun, 

economista e coordenadora de pesquisas da Fipe. Sendo complicada politicamente, 

a professora defende a urgência de uma reforma. “É complicada porque é 

transparente. O contribuinte sabe quanto está pagando e o político não quer que ele 

saiba. Por isso não acontece nada”, lamenta106. 

Igualmente, outras formas para minimizar a cobrança elevado do IPTU está 

abarcada na Súmula 539 do STF que prescreve ser constitucional a lei Municipal 

que reduz o IPTU sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não 

possua outro. O legislador trouxe aspectos subjetivos para minorar o quantum de 

encargos tributários para o contribuinte de baixa renda, fundada na condição 

pessoal do contribuinte. Assim a Súmula veio ratificar o que traz o art. 145 § 1° da 

Constituição Federal, no que condiz: “serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte”.  

 
105 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, 

direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou 

preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 

documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de 

contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. 
106 FERRARI, Beatriz. Carga tributária penaliza a todos, sobretudo os mais 

pobres. Revista Veja, São Paulo, 06 setembro de 2010. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/economia/peso-dos-tributos-e-uma-incognita-para-
maioria-da-populacao>, acessado em: 15 agosto de 2014. 
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Com mesmo fulcro, de embasamento no tema de progressividade, Kiyoshi 

Harada107 retrata que:  

Além do mais, o princípio da capacidade contributiva é uma decorrência do 
princípio maior da isonomia tributária, que não permite tratamento igual 
entre os iguais, nem tratamento diferenciado entre os desiguais. O 
proprietário de imóvel urbano de valor venal elevado espelha objetivamente 
capacidade contributiva maior que o proprietário de imóvel urbano de 
diminuto valor venal. A condenação desse tipo de progressividade fiscal 
pela Corte Suprema levou o legislador constituinte derivado a inserir 
expressamente a progressividade do imposto em função do valor venal do 
imóvel (§ 1º, I, do art. 156 da CF com a redação dada pela EC nº 29/00) 
para fazer observar o princípio da capacidade contributiva. 

 

Deste modo, para responder qual forma mais isonômica em se cobrar o 

IPTU de moradores de baixa renda, proprietários de imóveis em áreas nobres para 

se preservar o princípio da capacidade contributiva, tem que ver se o contribuinte faz 

parte de um programa de renda do governo federal, como bolsa família, credito 

social, entre outros.  

Necessário verificar qual é a renda deste morador, se o tributo que está 

sendo cobrado, configurando o confisco. Se ele se inclui em uma das modalidades 

de isenção do IPTU, conforme lei municipal, podendo ser a moradores com 

deficiência, contribuintes aposentados ou maiores de 65 anos, se o imóvel no qual 

mora pertencia a alguém que já faleceu, entre outros fatores que ou reduz o valor ou 

torna o contribuinte isento do IPTU, existe localidade como no Maranhão que 

moradores que reduzirem ou permanecerem no mesmo consumo de água e luz o 

IPTU vem com valor diferenciado. 

Outras formas de se reduzir o valor do IPTU seria verificar se o contribuinte 

possui um único imóvel, conforme já explicado acima tendo então alíquotas 

diferenciadas ou se não está atingindo o mínimo existencial, assim também por meio 

de lei quando ferir o mínimo vital do contribuinte poderá solicitar a redução. 

Neste sentido, há Municípios que vinculam na lei municipal a cobrança do 

IPTU ao Cadastro Único – CadÚnico, sendo assim quando o morador de baixa 

renda, mesmo que more em bairros nobres, periféricos, centrais, populares ou mais 

simples, o próprio cadastro do endereço que o contribuinte informa já é confrontado 

a demais informações já recolhidas por agentes de saúde, agentes de endemias, 

 
107 HARADA, Kiyoshi. Progressividade fiscal de imposto de natureza real. 

Conteúdo Juridico, Brasilia-DF: 2013. Disponivel em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/? artigos&ver=2.43005&seo=1>. Acessado em: 
09 jul. 2014 
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outros agentes municipais que conhecem o fluxo da residência que comprova a 

veracidade das informações e com isso tornando o contribuinte isento ou reduzindo 

a alíquota ora submetida a ele. Podendo também receber visitas inesperadas de 

assistentes sociais para dar veracidade as informações indicadas no CadÚnico. 

Resta claro, que a consequência social da saída do morador de baixa renda 

de um bairro nobre, onde mora para outro que condiz com sua realidade financeira 

acontece geralmente por meio da Gentrificação, ou políticas públicas higienista no 

qual os meios favorecem a retirada do morador pela pressão imposta dos valores 

elevados ou pela intensa forma de intervenção da administração pública pelo seu 

poder de polícia. 

2.2 PROBLEMÁTICA DA GENTRIFICAÇÃO  
A definição de gentrificação, conforme o dicionário Aulete108: 

1. Ação ou resultado de gentrificar; retorno à condição de nobre. 2. 
Processo de recuperação do valor imobiliário e de revitalização de região 
central da cidade após período de degradação; enobrecimento de locais 
anteriormente populares [Processo criticado por especialistas em 
planejamento urbano e urbanismo.] 

 

A palavra tem origem inglesa gentrification, derivado de "gentry", que se 

deriva do Francês arcaico "genterise" que significa "de origem gentil, nobre”. Ou 

seja, essa gentileza ou nobreza caracteriza-se pela nova roupagem do bairro ou 

região, que eram “humildes” e por “gentileza do destino” a localidade tornou-se 

nobre, com construções de prédios luxuosos, modificação do projeto urbanístico, 

inversão de lojas pequenas e independentes em grandes redes de varejo.  

Gentrificação é o fenômeno no qual um bairro ou uma localidade se 

modifica, com crescimento e aparecimento de comércio ou casas mais 

modernizadas, ocasionando assim a valorização dos imóveis desta região isolada, 

porém com a valorização dos imóveis advém o encarecimento de produtos vendidos 

no bairro, elevação das alíquotas dos impostos, forçando com isso, a retirada de 

moradores que sempre viveram na região, pela “expulsão” por falta de condição de 

se manter com os novos custos atrelados a modernização do bairro109. Isto é, 

podendo ocorrer de duas formas: 

 
108 AULETE, Caldas. Aulete Digital – Dicionário contemporâneo da língua 

portuguesa: Dicionário Caldas Aulete, versão online. 2013. 
109 Lesley Williams Reid and Robert M. Adelman, Georgia State University (April 

2003) e Benjamin Grant (June 17, 2003) – Gentrificação é o fenômeno que afeta uma 
região ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos 
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Um bairro popular ou periférico onde as estruturas habitacionais sejam mais 

simples e por conta da expansão um bairro nobre vizinho, invade-se o bairro 

carente, empurrando-o para mais distante a periferia ou regiões afastadas, assim o 

morador cada vez se move para mais distante do centro, ou de sua região de 

origem.  

A segunda forma é a de um bairro residencial ou não muito habitado, 

sobrevém uma procura exacerbada de terrenos, com isso, sucede transformações 

nestas em casas luxuosas, assim aumentando o valor especulativo dos imóveis 

fazendo com que a demanda pela procura estreite a oferta, destarte, avultando os 

preços dos terrenos, dos impostos, da educação, alimentação e demais setores da 

região, ocasionando então ao morador a não sustentação do novo padrão imposto 

pela mudança.  

No mesmo entendimento, a UNESCO critica esse ato do processo de 

gentrificação que “estão agora cada vez mais colocando em risco a coesão social e 

a inclusão de distritos históricos, levando mesmo, em alguns casos, a uma 

transformação social brutal e a despejos forçados110.” 

Com isso, modificando a estrutura “familiar”, “residencial”, vizindária onde os 

vizinhos sabiam os nomes um do outro, se comprava fiado na padaria, açougue e 

mercantis, a honra e respeito encobria a vizinhança, a família passava as tardes 

envolta do portão para finalizar o dia enquanto viam as crianças brincar nas ruas e 

calçadas. Casas tinham muros baixos, e conversas em portas eram normais. 

Quando os responsáveis pelo lar saiam, avisavam os vizinhos para cuidar da 

residência ou de seus filhos. Com a gentrificação tudo se tornou mais formalizado, 

mecânico, com frieza, impassível e apático. Para um morador ter novamente esse 

envolto vizindário deve-se procurar regiões mais afastadas e menos movimentadas. 

Conforme o que a gentrificação provoca.  

 

pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a 
população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de 
bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente 
para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. 

110 UNESCO, From gentrification to forced eviction – how should economic 
competitiveness be reconciled with social sustainability in historical districts? Social and 
Humam Sciences, Social Transformations, Themes, 2014. 
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Em matéria realizada na rede Repórter Brasil, Daniel Santini111 classifica a 

gentrificação como “o processo de encarecimento da vida, que torna regiões inteiras 

acessíveis para poucos.” 

Com isso, outra forma de reprimir o crescimento de áreas humildes e afastá-

las para regiões mais periféricas são as políticas públicas higienista no qual impõe 

política do medo a moradores de baixa renda, tendo conversas contusivas com 

pessoas que estão fora do horário na rua, repressão ao barulho, festas, ingestão de 

bebidas alcoólicas. Retirada excessiva de moradores de ruas, ambulantes ou 

vendedores informais.  

Portanto, o Estado exerce total e plenamente seu poder de polícia, 

chegando ao excesso de seu cumprimento. Por um lado a política pública higienista 

parece boa a curto prazo, porém quando excede o poder que tem, os moradores 

sentem-se forçados a se retirar da localidade por ferir o direito básicos como da 

liberdade e da integridade e dignidade da pessoa humana. Pois cada processo 

higienista de retirada de moradores de sua região, faz com que surjam novas zonas 

enobrecidas, como também novas favelas e pedaços de periferias. 

Resta demonstrado, que para se verificar uma solução isonômica do valor 

alto da alíquota do IPTU aos moradores de baixa renda é difícil e desafia as 

autoridades, pois após o polo ser gentrificado a solução mais viável ao morador é a 

saída de seu bairro e procurar outro com condições de sua renda, solução essa 

inadequada.  

Porque retirar um morador de seu local de origem seria retirar a identidade 

vizindária dele. Outra seria a comunidade não deixar ser controlada pelo Estado, 

que impõe regra e obriga os moradores seguir, seria a solicitação feita por seus 

moradores contribuintes da zona que foi aferido os valores de alíquotas e preços a 

estabilização e redução novamente de seus valores. 

 

3. CONCLUSÃO 

 
Conforme estudado, verificou-se que o IPTU pode ser cobrado plenamente 

de acordo com a renda do contribuinte, sem alcançar ou dilapidar o mínimo vital do 

 
111 SANTINI, Daniel. São Paulo, uma cidade gentrificada. Repórter Brasil, São 

Paulo, 18 de setembro 2013. Disponível em: 
<http://reporterbrasil.org.br/gentrificacao/sao-paulo-uma-cidade-gentrificada/>, 
acessado em 15 de agosto de 2014. 
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cidadão. Que contribuintes de baixa renda que moram em localidades nobres ou 

gentrificadas podem exigir a redução deste tributo conforme preceitua a lei.  

Caso o IPTU ultrapasse o mínimo vital que o indivíduo possa pagar, ocorrerá 

então o confisco, devendo então haver uma isenção ou adequação do imposto. Ou 

IPTU se adequa a renda do contribuinte, ou este fica isento do seu pagamento. 

Averiguou-se também que enquanto o contribuinte subsiste com o mínimo 

necessário, e sua renda não é atingida nem desregulada ou comprometida pela 

cobrança de tributos elevada ele, o contribuinte, consegue sobreviver juntamente 

com sua família. Acontece que, a partir do momento em que essa cobrança sai de 

seu orçamento de sobrevivência e ultrapassa e toca em seu patrimônio fica 

configurado o confisco. Ou seja, toda vez que a tributação sai da linha do possível e 

razoável e chega ao ponto da excessiva invasão patrimonial ocorre, a confiscação, 

indo então além da capacidade contributiva do contribuinte lesionado. Sendo o 

mínimo de existência oposto ao confisco, no qual o equilíbrio entre os dois a 

capacidade contributiva. 

 Desta forma, o contribuinte que sofreu a consfiscalização deixará de gastar 

em alimentos, lazer, moradia entre outros direitos para poder pagar tributos, 

lesionando seu patrimônio, porém o momento que é cobrado um justo tributo, sem 

prejudicar, nem ferir o bem do contribuinte, sem comprometer o mínimo vital, é 

considerado a capacidade contributiva em que o contribuinte possa honrar com os 

tributos impostos pelo Estado. 

No que concerne ao Princípio da Capacidade Contributiva constatou-se que 

a regra de quem tem mais, contribui mais e quem tem menos contribui menos, 

continua válida conforme a legislação pátria, apenas devendo ser de ciência dos 

contribuintes menos favorecido, tais informações dando-lhes conhecimento de seus 

direitos.  

Abrindo um paralelo com a contribuição do IPTU, o morador que reside em 

áreas nobres e tem riquezas e pode pagar pelas alíquotas do seu bairro, este 

pagará justamente e o morador que não possua condição social favorável a pagar 

pelos autos índices de alíquotas impostas ao seu bairro, este não participará na 

alíquota dos demais imóveis, tendo então alíquota diferenciada ou isenção de 

imposto. 

Sabe-se que só pode ser cobrado o IPTU se a localidade possuir no mínimo 

duas benfeitorias construídas ou mantidas pelo poder público, que correspondem a: 
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meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, 

sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento 

para distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma distância 

máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. Caso o município, não 

possua uma dessas benfeitorias públicas ou será cobrado o imposto ITR ou não se 

cobrará nenhum imposto de propriedade. 

Por conseguinte, a cobrança homogênea de IPTU não pode ser feita sem 

que se verifique o caso isolado do contribuinte de baixa renda, pois no caso em que 

se homogeneizar tal cobrança, o contribuinte de baixa renda sairá lesionado.  

Conceituou-se também o morador de baixa renda, fazendo-se distinções de 

renda de acordo com a região, como baixa renda no Brasil é verificado, a moradores 

de classe D ou E, que são métodos de valores que se caracteriza uma determinada 

renda.   

Destarte, a forma mais isonômica para se cobrar o IPTU de moradores de 

baixa renda, proprietários de imóveis em áreas nobres para se preservar o Princípio 

da Capacidade Contributiva, seria a verificação se o contribuinte faz parte de um 

programa de renda do governo federal, como bolsa família, credito social, entre 

outros. Verificar qual é a renda dele, se o tributo que está sendo cobrando está 

configurando o confisco. Se ele se inclui em uma das modalidades de isenção do 

IPTU, conforme lei municipal, podendo ser a moradores com deficiência, 

contribuintes aposentados ou maiores de 65 anos, se o imóvel no qual mora 

pertencia a alguém que já faleceu, entre outros fatores que ou reduz o valor ou torna 

o contribuinte isento do IPTU. 

Deste modo, verificar uma solução isonômica do valor alto da alíquota do 

IPTU a moradores de baixa renda é difícil e desafia as autoridades, pois após o polo 

ser gentrificado a solução mais viável ao morador é a saída de seu bairro e procurar 

outro com condições de sua renda, solução essa inadequada. Porque retirar um 

morador de seu local de origem seria retirar a identidade vizindária dele.  

Mais uma solução cabível seria a passagem de informações a estes 

moradores menos abastecidos de riquezas, por meio de folder ou informativos 

quando esses forem fazer cadastros em programas sociais do Governo, ou os 

próprios órgãos públicos informarem o contribuinte em visitas in loco nas residências 

carentes. 
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Portanto, este estudo trouxe além das problemáticas do IPTU vesus 

Princípio Capacidade Contributiva, discorreu sobre as possíveis soluções para a 

gentrificação, de moradores carentes que residem em bairros nobres, todas 

embasadas na Constituição Federal e leis esparsas, que orientam o contribuinte de 

baixa renda a não ter seu patrimônio invadido pelo Fisco. 
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A RELEVÂNCIA DO EFEITO ERGA OMNES NO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

 

 

José Vieira de Sousa * 

 

 

RESUMO 

 

No controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário no Brasil, o controle difuso é aquele 

em que cada órgão do poder judiciário nas suas instâncias, deve observar e decidir nos casos 

analisados, se uma lei ou ato normativo está ou não de acordo com a Constituição.  Tal controle, 

produz efeito  inter partes  , ou seja, a lei ou ato normativo é declarado inconstitucional apenas para as 

partes daquela lide em questão. Porém ultimamente tem-se observado que o Supremo Tribunal Federal 

– STF, vem declarando efeito erga omnes (aplicação geral) a algumas decisões no âmbito do controle 

difuso de constitucionalidade, o que tem gerado bastante discussões na doutrina do Direito 

Constitucional. O efeito geral pode ocorrer por meio de Súmula editada pelo próprio STF, porém não 

ocorre a suspensão ou execução da lei declarada inconstitucional. Isso já é competência do Senado 

Federal, conforme preconiza o artigo 52, X, da Constituição. Tem parecido inadequado que estas 

decisões em controle difuso, tenha um efeito geral, visto que isso já ocorre nas demais modalidades de 

controle constitucional.  

 

Palavras-chave: Controle. Difuso. Constitucionalidade. Erga omnes. 

 

 
ABSTRACT 

 

 

In the judicial review exercised by the judiciary in Brazil, the fuzzy control is one in which each organ 

of the judiciary in their bodies, to observe and decide the cases analyzed, if a law or normative act is or 

is not in accordance with the Constitution. This control takes effect inter partes, ie the law or 

normative act is declared unconstitutional only for the parties that deal in question. But lately it has 

been observed that the Supreme Court - STF, has stated erga omnes (general use) some decisions 

under the general control of constitutionality, which has generated quite discussions in the doctrine of 

constitutional law. The overall effect can occur through Precedent edited by the Supreme Court itself, 

but does not occur the suspension or execution of the law declared unconstitutional. This is already 

competence of the Senate, as recommended by the Article 52, X, of the Constitution. Has seemed 

inappropriate that these decisions on fuzzy control, has a general effect, since it already occurs in other 

types of constitutional control. 

 
Keywords: Control. Diffuse. Constitutionality. Erga omnes. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 O presente trabalho, busca indagar qual a relevância e quais as principais implicações que 

permeiam a temática “efeito erga omnes no controle difuso de constitucionalidade”, uma vez que para 

este tipo de controle, os efeitos gerados são apenas para as partes do processo em discussão. 

 Entretanto, atualmente mais e mais vemos presenciando a declaração de inconstitucionalidade 

realizada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade, com 

efeito geral, mediante a edição de súmulas vinculantes que regulamente a matéria. 

 Tal fato culmina na conhecida expressão: “abstrativização do controle difuso”, e isso tem sido 

alvo críticas na doutrina brasileira, não pouco, questionando-se a legitimidade da atuação do Supremo 

Tribunal Federal enquanto “legislador”, na iminente omissão legislativa, ou conflito de normas. 

 O estudo consolidou-se a partir de bibliografias que abordam a temática, abrangendo obras 

doutrinárias e documentos oficiais como julgados e votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 

acerca da matéria, bem como a legislação vigente. 

 abordamos de maneira genérica uma esplanação sobre o controle de constitucionalidade, 

desde o conceito, um breve histórico, as formas de controle numa classificação bem sucinta. O 

conceito de controle difuso, suas aplicações , bem como o conceito e definição de efeito erga omnes . 

 O artigo trata da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, como um 

fenômeno questionado entre doutrinadores e aplicadores do direito, mas especificamente em confronto 

com a questão da legitimação deste fenômeno na ordem jurídica, trazendo brevemente as críticas à 

teoria da abstrativização, bem como uma reflexão sobre estas, questionando a atuação do Supremo 

Tribunal Federal em uma possível “usurpação de poder” ao poder legiferante do congresso nacional. 

Por fim traz algumas reflexões para repensarmos a atuação do Supremo no controle difuso de 

constitucionalidade em face das mazelas sociais, da insegurança jurídica, dentre outros problemas que 

põe a risco a sociedade, cada vez mais demandante do Poder Judiciário, sobretudo dos valores 

constitucionais .  

 

 

 
1.CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E EFEITO ERGA OMNES 

 

O Controle de Constitucionalidade é uma atividade institucional que deve garantir a 

aplicabilidade e preservação da Constituição enquanto norma máxima que contém os princípios 

básicos e diretores de um Estado democrático de Direito. É classificado de maneira distinta e 

específica conforme classificação legal e doutrinária.  
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A necessidade de controlar Leis ou atos normativos emerge do princípio da 

constitucionalidade, sendo que a Constituição é Lei Fundamental mediante a qual devem submeter-se 

as demais.  

Nesse sentido, Kildare Gonçalves Carvalho enfatiza o controle de constitucionalidade como 

“técnica de limitação do poder, através da limitação dos poderes instituídos, visa garantir, por vários 

mecanismos, a supremacia material e formal da Constituição sobre as leis e os atos do governo e da 

administração” (CARVALHO, 2010, p.381). 

Os atos normativos, são controlados por alguns mecanismos criados pelo legislador 

constituinte originário, onde sejam tais atos, verificados e observados de acordo com a os dispositivos 

da Carta Magna, sendo esta, maior dispositivo legal que rege o Estado e Sociedade. 

De acordo com Lenza (2012), a ideia de controle, tem origem na rigidez da constituição, isto 

é, quando há um dificultoso processo de alteração, mais solene do que o processo legislativo ordinário.  

Nesse sentido, a rigidez demonstra a característica de norma superior, que possui a 

Constituição em relação às demais, consagrando assim, o principio da Supremacia da Constituição, 

segundo o qual: 

 

A Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere 

validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os 

reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, 

pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de seus 

órgãos; é nela que se acham as normas fundamentais de Estado, e só nisso se notará 

sua superioridade em relação às demais normas jurídicas (SILVA, Apud 

LENZA,2012, p.239). 

 

 

 

 Nesse sentido, todo o ordenamento jurídico é submisso, à Constituição, não devendo ser suas 

normas, contrárias a ela, uma vez que é lei fundamental de um País, regendo desde sua organização 

política às regras de Direito e Princípios fundamentais. 

 Diante deste principio de superioridade, que a Constituição exerce sobre as demais leis, surge 

a necessidade e exigência, de que todos os atos normativos do poder estatal, estejam em consonância 

com a Lei maior. Do contrario, teremos nesses atos, uma inconstitucionalidade. 

 As inconstitucionalidades, que são as incoerências das leis e atos normativos com a 

Constituição, podem coexistir a partir da inobservância legislativa ou da gestão da administração 

pública.  

 O controle de constitucionalidade no Brasil, não existia no período colonial, uma vez que o 

próprio parlamento era quem exercia qualquer comando sobre a legislação, sob a coordenação do 

Imperador. 

 Porem nas constituições posteriores foi se consolidando formas de se adequar os atos 

normativos conforme a Lei maior, que timidamente avançava nas constituições.  Observa-se pela 

evolução histórica, que as mudanças se adequavam ao modelo de Constituição que se cultivava na 
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época. Atualmente com as emendas à Constituição modificaram-se as formas de controle de 

constitucionalidade, de modo que a evolução continuou. 

 

 

2. FORMAS DE CONTROLE 

 

  

O Controle de constitucionalidade pode ser realizado em dois momentos distintos: antes da 

elaboração de normas ou atos legislativos, e depois da elaboração desses atos, correspondendo a uma 

observância, por vários órgãos, se estes, estão em consonância com a Constituição. 

Quanto à forma, o controle de constitucionalidade pode ser de duas formas: é o controle 

preventivo e o controle repressivo. 

O controle Preventivo, na própria acepção da palavra, feito a priori, busca a adequação da 

norma ou ato à constituição, antes mesmo de sua existência no plano da vigência, por isso, o controle é 

sobre o projeto de lei, para que não se crie uma lei inconstitucional. 

Este controle, é exercido pelo Poder legislativo e Executivo. No caso do Legislativo, há uma 

comissão de constituição e Justiça que avalia a constitucionalidade do projeto e dá a ele o devido 

encaminhamento e também a competência dada a este poder, pela Constituição no seu artigo 49, V, 

para sustar atos do Executivo. 

No caso do controle pelo executivo, pode ocorrer pelo veto do Presidente da República, ou por 

projeto encaminhado ao Legislativo.  

Em regra o Poder judiciário não exerce o controle preventivo, exceto por mandado de 

segurança impetrado por parlamentar, para proteger cláusula pétrea consagrada na Constituição. 

O controle repressivo, já é realizado sobre a Lei, e não mais o projeto de Lei, neste caso os 

órgãos de controle observarão se a lei em questão possui um erro formal ou material, na sua formação 

e conteúdo. 

Em regra o controle repressivo, é feito pelo poder Judiciário, porem existem algumas 

exceções, a exemplo o controle repressivo feito pelo legislativo: sustar atos do poder executivo, na 

regulamentação de lei por decreto, nos termos do artigo 84, IV, da Constituição Federal. 

Na outra exceção, o controle repressivo pode ser realizado pelo executivo quando este propor 

ação direta de inconstitucionalidade, conforme legitimação dada pela Constituição de 1988.  

Some-se a isto que a doutrina entende que a tese a ser adotada é a da “possibilidade de 

descumprimento da lei inconstitucional pelo Chefe do Executivo. Isso porque entre os efeitos do 

controle concentrado está a vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário e do Executivo” 

(LENZA, 2012, p.265).  

Nesse sentido, os julgados do Supremo Tribunal Federal, apontam o entendimento de que “os 

Poderes Executivo e Legislativo, por sua chefia, podem tão só determinar aos seus órgãos 
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subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que 

considerem inconstitucionais" (ADI 221-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves; DJ de 22.10.1993, p. 

22251, Ement. v. 01722-01, p. 28). 

O controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário, é repressivo. Caso 

determinada Lei aprovada, contenha vício formal ou material, este vício posteriormente vai ser 

declarado pelo poder judiciário. 

Neste caso, o controle se dará na forma abstrata pela via principal, e na forma concreta pela 

via incidental.   

Na forma abstrata, denominada de via principal, a constitucionalidade é o objeto da ação, 

questionado no Judiciário, por seus legitimados enumerados pela constituição. É, portanto, “processo 

de natureza objetiva, em que é questionada a própria constitucionalidade ou não de uma lei ou ato 

normativo, não se admitindo a discussão de situações de interesses meramente individuais” (PINHO, 

2011, p.60). 

A ação deve ser proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal e a decisão desta Corte 

tem efeito erga omnes , isto é, efeito geral. Uma vez julgada inconstitucional ou constitucional, a 

decisão abrangerá a todos, independentemente de ser ou não parte no processo. 

No que tange à propositura desse tipo de ação, somente poderão propor, os legitimados 

constados do Artigo 103, da Constituição Federal. 

Na forma concreta, pela via incidental, far-se-á o controle de constitucionalidade mediante a 

apreciação de uma lide judicial, um caso concreto, analisado pelo poder judiciário, em cuja decisão se 

aplicará o efeito inter partes , isto é, apenas para as partes do processo em questão. Veremos mais 

adiante esta questão, que é objeto principal deste estudo. 

 

3. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE 

 
 Feitas essas considerações mais genéricas acerca do Controle de Constitucionalidade, 

passaremos a fazer algumas reflexões sobre a forma concreta deste controle, denominada de Controle 

Difuso de Constitucionalidade, mencionada anteriormente. 

 O controle difuso de constitucionalidade teve sua origem histórica, nos Estados Unidos da 

América, a partir do famoso caso de Marbury x Madison,  onde Marbury havia sido nomeado Juiz 

Federal pelo Presidente anterior, porém com ato incompleto, o que fez Madison, secretário do novo 

presidente, desistir da nomeação por entender não haver sido efetivada.  

 Marbury resolve recorrer à Suprema Corte americana para buscar seu direito negado pelas 

autoridades do executivo: 

 

(...) na prática, pela primeira vez teria a Suprema Corte de analisar se deve ria 

prevalecer a lei (seção 13 do Judiciary Act, de 1789, que determinava a apreciação 
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da matéria pela Suprema Corte) ou a Constituiçãode 1787, que não fixou tal 

competência originária, em verdadeiro conflito de normas. (LENZA,2012,p.266) 

 

 Decide, portanto, o Juiz John Marshall da Suprema Corte norte-americana, que é nula 

qualquer lei incompatível com a Constituição, e que “os Tribunais e os demais departamentos são 

vinculados por esse instrumento” (LENZA,2012,p.266). 

Assim, tem-se no referido caso, a origem histórica do Controle difuso de Constitucionalidade, 

onde mediante análise de um caso concreto (não como questão principal, mas incidental), decide-se 

pela constitucionalidade de lei ou ato normativo. 

O controle difuso, teve sua origem no Brasil, sob influencia do referido caso americano, a 

partir da Constituição de 1891, onde consagrou-se a possibilidade do Poder Judiciário, analisar os 

casos e questões judiciais incidentais, com vistas à Constituição Federal, seus preceitos e dispositivos 

à época: 

 

A partir da Constituição Republicana de 1891, sob a influência do direito norte-

americano, consagra-se, no direito brasileiro, mantida até a CF/88, a técnica de 

controle de constitucionalidade de lei ou ato com indiscutível caráter normativo 

(desde que infraconstitucionais), por qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras 

de competência e organização judiciária. Trata-se do denominado controle difuso de 

constitucionalidade, repressivo, posterior, ou aberto, pela via de exceção ou defesa, 

pelo qual a declaração de inconstitucionalidade se implementa de modo incidental 

(incidenter tantum), prejudicialmente ao mérito. (LENZA, 2012, p.245). 

 

Nesse contexto, busquemos algumas considerações a fim de definir no plano conceitual e 

prático, o controle difuso de constitucionalidade, bem como as implicações atuais acerca de seus 

efeitos e aplicabilidade. 

O controle difuso é aquele que possibilita a qualquer juiz ou tribunal, a apreciação da 

inconstitucionalidade das leis e atos normativos. Na Constituição de 1988 está expresso nos artigos: 

97, 102,III, a a c; 105,II, a e b.  

O controle difuso é caracterizado pela verificação de uma questão concreta de 

inconstitucionalidade, ou seja de dúvida quanto a constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado 

num caso submetido á apreciação do poder judiciário. 

O estudo da temática vem trazer o enfoque do controle difuso de constitucionalidade na esfera 

federal, ou seja, na Jurisdição Constitucional. Pode-se dizer que é uma garantia dada pela 

Constituição, realizada por um órgão jurisdicional de nível superior.  

No nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, cujo objetivo é exercer o controle de atuação dos 

órgãos públicos, frente aos comandos constitucionais, exercendo sua intangível missão de guardião da 

Constituição. 

 

 

4. EFEITO ERGA OMNES 
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Efeito ou eficácia erga omnes diz-se de uma expressão do latim (erga, “para”, e omnes, 

“todos”)  utilizada no Direito a fim de demonstrar que o efeito de algum ato jurídico ou lei, atinge 

todas as pessoas mesmo que não sejam parte no processo. 

Enquanto os atos do poder legislativo possuem regra geral de aplicação a todos, via de regra os 

atos do judiciário produzem efeitos para aqueles que estão em litígio.  

Porem há algumas exceções, por exemplo nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que se 

questiona um ato normativo, sua decisão surtirá efeito contra todos por meio da alteração do 

ordenamento jurídico, pois a lei ou ato será retirado.  

Enfim, no caso de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar num habeas corpus, 

por exemplo, que determinada lei é inconstitucional, poderá  encaminhar comunicação ao Senado 

Federal que poderá dá ou não efeito geral (erga omnes) a essa decisão, mediante o que expressa a 

Constituição no seu artigo 52, X.  

“O Supremo Tribunal Federal, decidindo o caso concreto, poderá, incidentalmente, declarar 

por maioria absoluta de seus membros, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder 

público” (MORAES, 2009, p. 713), nos termos do Artigo 97 da Constituição da República e dos 

artigos 176 e 177 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.  

A eficácia geral ou erga omnes é aquela que atinge todos após decisão que declare a 

inconstitucionalidade de uma lei proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede do controle 

concentrado de constitucionalidade.  

Observa-se porém, que a partir da Emenda constitucional nº 45/2004, nas questões 

constitucionais de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, analisando incidentalmente a 

inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, poderá imediatamente e respeitados os 

requisitos do artigo 103-A da Constituição Federal, editar súmula vinculante, que deverá guardar 

estrita especificidade com o assunto tratado, permitindo que se evite a demora na prestação 

jurisdicional em inúmeras e infrutíferas ações idênticas sobre os mesmos assuntos. 

Desnecessária a aplicação do artigo 52,X, da Constituição, cuja efetividade sempre foi 

reduzida, pois, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade de leiou ato normativo do poder 

público, o  Supremo Tribunal Federal, poderá editar súmula sobre a validade, a interpretação e a 

eficácia dessas normas, evitando que a questão controvertida continue a acarretar insegurança jurídica 

e multiplicidade de processos sobre questão similar. 

 

5. A ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO 

 

A abstrativização dos efeitos do controle difuso de constitucionalidade almeja 
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aproximação dos efeitos da decisão que aprecia a inconstitucionalidade tanto no controle 

difuso, quando no abstrato, atribuindo efeito vinculante não somente ao dispositivo da 

sentença, mas também aos fundamentos determinantes da decisão.  

Nesse passo, a razão da decisão, que é a fundamentação essencial que ensejou 

determinado resultado de uma ação, passa a vincular outros julgados.  

Nesse sentido, reforça-se a ideia de que o Supremo Tribunal Federal deve ser um 

Tribunal Constitucional e não somente julgar causas cujos efeitos de sua decisão somente 

repercutirão entre as partes envolvidas, uma vez que a função precípua desse Tribunal é 

justamente a de guarda da Constituição. 

Há o seguinte argumento contrário a abstrativização: 

No controle difuso de constitucionalidade, a participação democrática da sociedade 

somente ocorreria, de forma indireta, por meio mesmo da participação política do Senado 

Federal na suspensão da execução da lei declarada inconstitucional – art. 52, inciso X, da 

Constituição Federal.  

Porém com a EC 45/04, sendo esta, as deliberações do Parlamento, vimos que este, 

decide outorgar à Suprema Corte, a edição de súmulas vinculantes. Nesse sentido, houve a 

participação única e exclusivamente democrática. 

No entanto, enxergamos um segundo posicionamento, que de igual modo aponta para 

a problemática de “uma postura ativista do Supremo” decorrente da “ineficácia do Poder 

Legislativo”. Vejamos: 

No caso da referida Reclamação 4335/AC, que buscava atacar a decisão do Juiz que 

negou a progressão de regime, o Ministro Sepúlveda Pertence, por sua vez, julgou 

improcedente, mas concedeu habeas corpus de ofício para que o juiz examine os demais 

requisitos para deferimento da progressão.  

Aderbal Amorim aponta para uma postura ativista do Poder Judiciário:  

 

Outros exemplos do crescente ativismo do Supremo Tribunal Federal – para alguns, 

a “a judiciliazação da política”; para outros , “a supremacia”. Para nós, resposta a 

um verdadeiro estado de necessidade ocasionado pela omissão legislativa: a 

proibição do uso de cigarro em avião, a liberação da pesquisa com células-tronco, a 

vedação de nepotismo na Administração pública, a gratuidade de remédios contra 

vírus da Aids, a união homoafetiva, a fixação de número de vereadores, o aborto dos 
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anencefálicos, a fidelidade partidária, a criação de novos municípios, o exercício de 

atividade profissional proibida por Portarias reservadas da Aeronáutica, que o 

constituinte prometera restabelecer em 12 meses, a proibição de importação de 

pneus usados. (AMORIM, 2010,p.32) 

 

Nesse mesmo sentido, persiste o argumento de que “Estaria tudo perdido se um 

mesmo homem, ou um mesmo corpo de principais ou de nobres, ou do Povo, exercesse estes 

três poderes: o de fazer as leis; o de executar as resoluções públicas; e o de julgar os crimes ou 

as demandas dos particulares.” (MONTESQUIEU,1987, p.165) 

Porem , em razão contraria , Veloso (2003) assevera: 

Devemos convir, entretanto, que não há razão para manter em nosso Direito 

Constitucional legislado a norma do art. 52, X da Constituição Federal, originaria da 

Carta de 1934, quando só havia o controle incidental, e o principio da separação dos 

poderes se baseava em critérios e calores absolutamente ultrapassados, ancorados 

numa velha e rígida concepção oitocentista. Uma reforma é necessária, para que se 

estabeleça, de uma vez por todas, que as decisões do Supremo Tribunal Federal, no 

controle de constitucionalidade, tenham eficácia erga omnes e efeito 

vinculante.(VELOSO,2003,p.58). 

Assim, detectamos o quanto é controvertido os posicionamentos acerca da temática, 

chamando-nos a atenção para uma reflexão sobre essas posições e atuações da Suprema corte, 

buscando avaliar quais princípios estão sendo mitigados e quais estão sendo valorizados, uma 

vez que há nesse meio, um certo “choque” de ideias. 

Há as posições contrarias e favoráveis, mas ambas deixam de enfatizar algum 

principio constitucional em detrimento de outros, a exemplo, quando se defende que a via 

difusa embora traga ao Supremo, assunto de repercussão geral em controvérsia constitucional, 

à semelhança do recurso extraordinário, acaba por fomentar uma postura ativista do 

Judiciário, não estamos fazendo outra coisa senão agindo em defesa do principio da divisão de 

poderes, pregado por Montesquié.  

Por outro lado, estamos em afronta à liberdade individual, quando agimos assim, ao 

não permitir em via difusa, que se analise e decida em favor do principio da individualização 

da pena, para milhares de condenados a crimes hediondos, que mesmo ao ser modificado o 

dispositivo da Lei 8.072, permanece não respeitando esse principio garantido na constituição.  
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CONCLUSÃO 

  

Ao trazermos algumas considerações finais que concluem este trabalho (somente o trabalho, 

pois à pesquisa constante, cabe uma infinidade de descobertas e saberes), cabe-nos, fazer a 

aplicabilidade dessas reflexões no âmbito do Direito Constitucional. 

 Dessa forma, percebe-se que a inércia do legislador, faz com que o judiciário, em uma postura 

ativista, passe a ter elementos para suprir a omissão, conforme se verificou nos exemplos, fazendo 

com que o direito fundamental se cumpra. Em contra ponto, essa nova perspectiva precisa de limites, 

para evitarmos abuso. 

Este trabalho, longe de qualquer esgotamento do tema, que objetivou conhecer as principais 

implicações do efeito erga omnes aplicado recentemente ao controle difuso de constitucionalidade, 

trouxe algumas divergências doutrinárias no sentido de esclarecer melhor sobre a problemática atual 

da abstrativização do controle difuso, conforme se viu, há muito o que se refletir no sentido de 

visualizar melhor o papel de cada instituição do Estado Democrático de Direito. 

Concordamos que cada instituição dos poderes, tenha sua ação ou atuação num sentido de 

mostrar para que veio. E isso de certa forma torna-se conturbado, quando uma delas, omite suas 

funções, ou não haja nestas a devida eficácia jurídica e social. 

A crítica que incide sobre o Poder Judiciário, é no mínimo, explicativa daquilo que se observa 

de ineficiência e negligencia, na atuação dos Poderes legislativo e até do Executivo.  

Neste ultimo ressalta-se as ações que obrigam o governo a executar política pública, por 

exemplo, a determinada classe. Nesta atipicidade, o judiciário adentra o campo das políticas públicas. 

No primeiro, temos os casos até aqui mencionados, em cuja atuação de natureza legislativa tem 

adentrado o Judiciário, afim de prestar a devida jurisdição no sentido da concretude da garantia de 

direitos individuais e coletivos.   

O presente estudo elucida algumas questões para que se compreenda outras, ao passo que 

produz uma série de outros questionamentos, trazendo assim a ideia de que não se esgota as reflexões 

no campo do direito, enquanto ciência, enquanto justiça social. São exemplos de questões que 

podemos propor, para que se pense o Direito, sobretudo o Constitucional, na garantia da manutenção 

da sociedade, e dos poderes harmônicos entre si: Até que ponto é possível sustentar a usurpação de um 

poder sobre outro, em busca do equilíbrio de um Estado democrático de Direito? Até que ponto é 
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possível sustentar as omissões de um poder, em face de uma demanda social que multiplica a cada 

dia?   
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Resumo: 

Buscou-se avaliar, sobre a ótica do Novo Código Penal Brasileiro - CP, as possibilidades de 

enquadramentos penais de um abuso cometido por um indivíduo que ejaculou sobre outra 

pessoa, sem consentimento prévio e em local público. Observou-se falta de especificação do 

que se trata o ato libidinoso enunciado pelo CP, dando origem a potencial insegurança jurídica 

e relativização de casos análogos por falta de conceitos claros. Encontrou-se vários artigos do 

CP imputáveis ao delito com possibilidades de uso concomitantes, assim como agravantes, 

segundo o caso. 

 

Palavras chaves: Ato libidinoso; tipificação; Penalização. 

 

Metodologia: 

O marco teórico foi realizado sobre a base hermenêutica dos possíveis artigos específicos e 

correlatos ao caso, sendo que pela ótica dedutiva aproximou-se o fato das interpretações 

jurídicas realizadas. 

Introdução: 

O seguinte trabalho se alicerça em análise jurídica de um fato social específico, qual seja a 

informação noticiada de um indivíduo que em pleno dia, em local público, ejaculou sobre 

uma cidadã, sem que esta consentisse nem tivesse a mínima oportunidade de se defender do 

agressor. Sendo este um fato com repercussão social, foi trazida à esfera jurídica para sua 

avaliação sob a égide do Código Penal Brasileiro, de maneira a embasar possíveis 

desenvolvimentos teóricos que levem a culminar com uma aplicação de justiça razoável ao 

caso. 

Resultados e Discussão: 

A seguinte análise parte do fato da repercussão nacional que se originou quando um cidadão, 

em pleno local público, atingiu uma senhora com líquido humoral produto do seu orgasmo, 

sem que esta tenha consentido ou favorecido tal ato. O evento foi noticiado pela grande 

imprensa por se tratar de caso insólito e repercutiu ainda mais porque a população em geral o 

entendia como flagrante delito, precisando-se de medidas cautelares que privassem de 

liberdade a dito autor. Caso que não aconteceu. 
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É evidente que se trata de uma atitude reprovável, imoral, que não se ajusta no mais mínimo 

às regras de convivência em sociedade. Por outro lado tem que se admitir que tal 

comportamento tem ligação com condutas ancestrais desenvolvidas por meio de um 

machismo que vê a mulher como objeto de satisfação de necessidades, principalmente 

sexuais, e que teimam permanecer até os dias de hoje.   

Numa pesquisa informal feita em Boa Vista, nos dias 04 e 05 de outubro de 2017, num 

universo de 48 pessoas, de ambos os sexos, em faixa etária heterogênea estendida dos 19 anos 

de idade até 82 anos, quando questionadas sobre a conduta do ator do episódio noticiado, em 

sua totalidade manifestaram seu repúdio de alguém poder cometer semelhante ato. Entre 

quatro possíveis respostas 60,4% identificaram o fato como “constrangimento mediante ato 

libidinoso não consentido” e uma segunda opinião manejada foi “atentado violento ao pudor”, 

com 39,5 % dos que se pronunciaram. Esta última tipificada no anterior Código Penal de 1940 

(Art. 214).  

Essa visão social do caso, embora pacífica na consciência ética coletiva, parece não ter apoio 

dentro do Código Penal como crime, mas como contravenção, estipulado na Lei das 

Contravenções Penais, mais especificamente no seu Art. 61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamando o caso como contravenção se cria um hiato entre os princípios e valores 

manejados pela população em geral e as normas vigentes.  

A falta de tipificação certa dessa conduta originou a soltura imediata do réu. Nas 

palavras do juiz do caso, José Eugenio do Amaral Souza Neto, do Foro Central Criminal da 

Barra Funda de São Paulo, informou, Ipsis literis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na espécie, entendo que a conduta pela qual o indiciado foi preso melhor 

se amolda à contravenção penal do art. 61, LCP [Lei das Contravenções 

Penais] do que ao crime de estupro (art. 213, Código Penal). Explico. O 

crime de estupro tem como núcleo típico constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 

permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Na espécie, entendo 

que não houve o constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça, 

pois a vitima estava sentada em um banco do ônibus, quando foi 

surpreendida pela ejaculação do indiciado. O ato praticado pelo indiciado 

é bastante grave, já que se masturbou e ejaculou em um ônibus cheio, em 

cima de 

  

“Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao 

público, de modo ofensivo ao pudor: 

 

Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.” 

 

(LCP 3.688/41). 
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No Art. 213 do Código Penal (CP), na redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009, 

foram juntados os conceitos de “estupro” e “atentado violento ao pudor” do Código Penal 

anterior. Com isso se unificaram dentro de um artigo duas condutas que permaneciam 

separadas em dois artigos, o 213 e 214. Fica manifesto no novo artigo a necessidade da 

concorrência da violência ou grave ameaça contra a vítima. Outrora, estas condutas por 

separado podiam render acusações que ampliassem a dosimetria da pena, por se tratarem de 

dois artigos diferentes. Agora, com a nova redação abranda-se a pena para casos definidos 

anteriormente como estupro, e se majora, de alguma maneira, para os casos de atentado ao 

pudor. Assim temos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

O ato libidinoso não foi definido pela cédula legal, deixando à sazão do julgador 

delimitar seu alcance, ou dando espaço a definições doutrinárias.  A prática de sexo tem 

diversos matizes que obrigam à criatividade do julgador quando não estiver claro na lei. 

Quando se trata de conjunção carnal o artigo deixa explícito do que se trata, porém o ato 

libidinoso pode ser interpretado de variadas formas, desde sexo oral até um beijo furtivo, que 

são formas muito diferentes entre sim. Logo, a proporcionalidade com que se deve julgar o 

caso fica muito relativizada, confrontando ao mesmo tempo a proibição do excesso, na 

aplicação da justiça, com a proteção insuficiente na tipificação do caso. Aparte disto, a 

“violência ou grave ameaça” contido no caput do artigo, podem ser sobrevalorados na ação ou 

subvalorados, sendo que o ato em si já enseja violência, e o que é pior, violência de gênero.  

Possíveis agravantes agora de uma única conduta só serão em virtude do tempo ou em 

virtude da ação. Quando do tempo, esta se sustenta na medida em que se comprove que o réu 

praticou o ato delitivo em ocasiões diversas, durante períodos distintos de tempo; e pela ação, 

quando na conduta incida outras mazelas do ato em si, tais como lesão corporal de natureza 

grave, ou mesmo a morte, ou quando a vítima fosse menor de dezoito anos ou maior de 

quatorze anos, de acordo com os parágrafos 1º e 2º do Art. 2013. 

Outro elemento que se mostra interessante na sustentação do juiz do caso foi não ter 

envolvido o Art. 215 do CP. O juiz confirma a recorrência do indiciado nesse tipo de abuso, 

“Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso:  

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

 

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se 

a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  

§ 2º Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos”. 
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sem que com isto haja uma correção eficaz por meio da aplicação das leis, que iniba, como 

objetivo precípuo, este tipo de conduta. Pois se um indivíduo reincide tantas vezes no mesmo 

ato, por questões psicológicas ou não, faz-se mister tomar medidas efetivas que o impeçam 

cometer de novo. Bem seja por medidas restritivas à liberdade ou por internação compulsória 

em tratamento psiquiátrico. É por isso que o Código Penal se mostra como medida ultima 

ratio, na solução do problema em questão. 

 

 

 

 

 

A tipificação dentro deste artigo torna-se procedente, uma vez que se trata de “outro 

ato libidinoso” (que não a conjunção carnal), feito por “outro meio que impeça ou dificulte a 

livre manifestação de vontade da vítima”. Ora, o ato libidinoso (masturbação com ejaculação), 

se utilizando da vítima, foi feito sob o descuido desta. Ainda estava dormindo quando o 

indiciado esbarrou nela. Logo não se pode dizer que houve algum consentimento por parte da 

vítima, haja vista até foi reprendido ipso facto.  

Agravantes podem surgir quando se imputam ao fato outros elementos contidos no 

arcabouço jurídico nacional. Como é o caso do contido no Capítulo III do Código Penal, que 

fala sobre “perigo de contágio venéreo” (Da Periclitação da Vida e da Saúde), em especial nos 

seus Art. 130 e 131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os humores do organismo humano são potenciais vetores de doenças, mais 

ainda quando se trata de sêmen. São muitas as doenças que podem ser transmitidas pelo 

sêmen. As mais comuns são as doenças venéreas. Não é a toa que o Estado investe altos 

recursos para estimular o uso de preservativos entre a população, senão para afastar o perigo 

de transmissão de moléstias sexuais, Inclusive programas de distribuição gratuita destes 

preservativos. 

Segundo LEONARDI (2017), o sêmen humano pode abrigar até 27 tipos de vírus 

diferentes, Sem fazer menção aos tipos de bactérias que poderiam sobrevir em caso de 

“Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre 

manifestação de vontade da vítima: 

 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem 

econômica, aplica-se também multa”. 

§ 1º - Se é intenção do agente transmitir a moléstia: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 2º- Somente se procede mediante representação.  

(...). 

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto 

e iminente:   

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não 

constitui crime mais grave”. 

“Art. 130- Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato 

libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber 

que está contaminado:  

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10623822/art-130-do-codigo-penal-decreto-lei-2848-40
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contágio. Ainda destaca que alguns desses fatores de doenças não são consideradas venéreas, 

porque a via sexual não é a principal forma de contágio, vindo a ser apenas mais uma 

possibilidade. 

Cabe então considerar, dentro dos potenciais agravantes, os Art. 130 ou 132, em 

concurso com os anteriormente informados como medidas de correção dos danos causados 

pelo agressor. 

Conclusão: 

Causa impressão que as modificações feitas ao Código Penal de 1940 engessaram 

mais ainda a administração da justiça no que tange aos crimes sexuais. No momento que 

unificaram as tipificações “atentado violento ao pudor” e “estupro”, não se conseguiu abordar 

todas as nuances relacionadas ao tema, nem melhorou a forma da aplicação das leis correlatas, 

interesse precípuo da alteração. Devem-se esperar as novas jurisprudências que lançarão luz 

sobre o tema, fazendo que seja mais dedutível a administração ordinária da justiça nestes 

casos. Cabe também analisar os alcances dos artigos que ficaram dentro do capítulo 

relacionado aos crimes contra a liberdade sexual, se favorecem uma melhor aplicação e 

interpretação da lei, em apego às mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas. Entre esses 

alcances precisa-se definir “ato libidinoso”, quais os seus limites, suas dimensões, Sob pena 

que um beijo roubado tenha o mesmo peso do que uma conjunção carnal por meio de 

violência na prática da justiça, causando alto grau de insegurança jurídica. Tanto a população 

quanto os operadores do direito devem estar atentos ao desenrolar desses tipos de condutas, 

pois a mínima possibilidade de impunidade pode fazer com que estas se repitam, fazendo-se 

mais recorrente no meio público.  

Por fim, se por um lado se torna difícil para o julgador o enquadramento do ato no Art. 

213, a razoabilidade e ultima ratio que o caso impõe, é que a administração da pena se derive 

da tipificação no Art. 215, em concurso com os Art. 130 e/ou 132 do Código Penal. 

 

 

 

Fontes Bibliográficas: 

BRASIL. Código Penal Brasileiro. Decreto Lei 2848/1940. Disponível em 

<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm >>. Acessado em: 

07/10/2017. 

BRASIL. Código Penal Brasileiro. Lei nº 12.015, de 2009. Disponível em 

<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm >>. Acessado 

em: 07/10/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm


 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
169 

BRASIL. Lei das Contravenções Penais. Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. 

LEONARDI, A. Sêmen Humano Pode Abrigar Até 27 Tipos de Vírus Diferentes. 

Revista Super Interessante. Edição 380. Abril Editora. Setembro de 2017.  

NOTÍCIAS BRASIL 247. Assédio no Ônibus: Homem ejacula no pescoço de passageira na 

Avenida Paulista. Disponível em:  

<<https://www.brasil247.com/pt/247/sp247/314559/Ass%C3%A9dio-no-%C3%B4nibus-

homem-ejacula-no-pesco%C3%A7o-de-passageira-na-avenida-Paulista.htm  >>. Acessado 

em: 05/09/2017. 

SÃO PAULO (Estado). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Termo 

de Audiência de Custódia. Processo nº 0076565-59.2017.8.26.0050. 

 

 

 
  

https://www.brasil247.com/pt/247/sp247/314559/Ass%C3%A9dio-no-%C3%B4nibus-homem-ejacula-no-pesco%C3%A7o-de-passageira-na-avenida-Paulista.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/sp247/314559/Ass%C3%A9dio-no-%C3%B4nibus-homem-ejacula-no-pesco%C3%A7o-de-passageira-na-avenida-Paulista.htm


 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
170 

NEOCONSTITUCIONALISMO E SUA IMPORTÂNCIA NO ESTADO DEMOCRATICO 
DE DIREITO. 

 
Sheila Câmara de Moraes1  

 
RESUMO  
 
O presente artigo tem como objeto de estudo a importância do Neoconstitucionalismo no 
Estado Democrático de direito, destacando seu papel como fator primordial na nova 
interpretação e aplicação do direito constitucional, como também sua importância dentro 
de um novo ordenamento jurídico que surge com a Constituição da Republica 
Federativa do Brasil de 1988. Baseado no seu 1° artigo, que atribui o Brasil como um 
Estado Democrático de Direito, tendo como um dos fundamentos a dignidade da pessoa 
humana, torna o neoconstitucionalismo a base para que ocorressem as transformações 
sociais do Estado e que se realizasse uma nova releitura do direito constitucional. 
Obviamente para que o neoconstitucionalismo se torne eficaz, seus princípios deverão 
ser adequados as necessidades jurídicas e sociais da população. Por fim, este trabalho 
busca mostrar a contribuição do neoconstitucionalismo na construção de um Estado 
Democrático de Direito no qual esta inserido como um novo paradigma de 
compreensão, interpretação e aplicação do direito constitucional moderno.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Neoconstitucionalismo. Estado Democrático de Direito. 
Constituição.  
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INTRODUÇÃO  
 

Falar sobre o neoconstitucionalismo e seu papel dentro da Constituição da 

Republica Federativa do Brasil atual torna-se um desafio, pois, ele se apresenta como 

uma ferramenta de interpretação e aplicação do direito constitucional indispensável para 

que o Estado Democrático de Direito torne-se efetivo no sentido de realizar ações para 

garantir o bem comum da população. Dessa forma, este trabalho tem como principal 

objetivo mostrar a importância do neoconstitucionalismo no Estado Democrático de 

Direito que surgiu com a nova Constituição Brasileira.  

De inicio, para que se entenda o neoconstitucionalismo, devemos compreender 

sua estrutura e formação dentro do Estado que constitucionalmente è dado como 

democrático de direito e que se utiliza da Constituição Federal como um meio eficaz 

para que se alcance uma interpretação do ordenamento visando os aspectos sociais e 

culturais envolvidos no contexto social e jurídico.  

Para isso, faz-se necessário também uma compreensão significativa a respeito 

do surgimento do Estado Democrático de Direito dentro da nova Constituição Brasileira 

a qual descreve em seu 1° Artigo, como um dos princípios fundamentais de seu 

ordenamento a dignidade da pessoa humana.  

Nesse sentindo, este trabalho busca entender e relacionar a importância deste 

novo modelo de interpretação constitucional e seus aspectos históricos, filosóficos e 

teóricos e suas contribuições para que se efetive a função do Estado Democrático, onde 

todos os cidadãos possam ter seus direitos garantidos e respeitados como rege a 

Constituição Brasileira de 1988.  

Sendo assim, buscaremos esclarecer alem dos aspectos acima mencionados, 

como o neoconstitucionalismo funciona e contribui nas decisões judiciais, relacionando 

seu papel nos ambitos sociais, políticos e jurídicos da sociedade com o intuito de que se 

resolvam os conflitos e se estabeleça uma leitura significativa do texto constitucional.  

Da mesma forma, apresentaremos o conceito de Estado Democrático de Direito 

e o fundamento legal da dignidade da pessoa humana para que assim possamos ter 

uma ideia geral sobre o que se espera de um Estado Democrático e se o 

neoconstitucionalismo è capaz de garantir que tais direitos sejam realmente efetivados 

na pratica.  

 

1 NEOCONSTITUCIONALISMO:ASPECTOS RELEVANTES  
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Apartir do século XXI começa a se desenvolver uma nova visão de 

constitucionalismo denominada neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo pòs-

moderno ou mesmo, pòs-positivismo.  

O que se pretende com este novo modelo è buscar a eficácia da Constituição 

Federal e não apenas a limitação do poder político, fazendo com que o texto 

constitucional se torne mais efetivo e menos retórico, em especial no que se refere aos 

direitos fundamentais.  

Dentre as principais características do neoconstitucionalismo, podemos citar a 

positivação e concretização dos direitos fundamentais, inovações hermenêuticas, 

diminuição da força normativa do Estado e desenvolvimento da justiça distributiva.  

Com relação ao modelo normativo do neoconstitucionalismo, Agra enfatiza que: 

 

O seu modelo normativo não è descritivo ou deontologico, mas o axiológico. No 

constitucionalismo moderno a diferença entre normas constitucionais era apenas de 

grau, no neoconstitucionalismo a diferença è também axiológica. A constituição 

como valor em si. O caráter ideológico do constitucionalismo moderno era apenas o 

de limitar o poder, o caráter ideológico do neoconstitucionalismo è o de concretizar 

os direitos fundamentais. (Agra, 2008, p.31). 
 

Dessa forma, vemos que o neoconstitucionalismo prioriza acima de tudo o valor 

constitucional descritos nas normas jurídicas, priorizando os direitos fundamentais como 

fator primordial para que se alcance um Estado Democrático de Direito.  

Dentre os fatores relevantes do neoconstitucionalismo podemos destacar os 

seguintes: O Estado Constitucional do Direito, onde a Constituição Federal passa a ser 

o centro do sistema, adotando a ideia de interpretação constitucional visando seu 

caráter axiológico e seus valores e não, mas a forma prescrita na Lei. Assim, a 

Constituição Federal adquire de vez o caráter de norma jurídica com imperatividade, 

superioridade e centralidade onde tudo deve ser interpretado apartir da Constituição 

Federal.  

Outro ponto relevante a ser destacado refere-se ao Conteúdo Axiológico da 

Constituição Federal que è marcado por valores e opções políticas principalmente 

naqueles que se referem aos direitos fundamentais e onde o neoconstitucionalismo 

deve buscar mecanismos para que se concretizem tais valores constitucionalizados de 

forma que satisfaça a sociedade de maneira justa e igualitária.  

Por fim, temos a concretização dos valores constitucionais e garantias de 

condições dignas que busca enfatizar a importância da interpretação constitucional para 

que o direito material consiga resolver os conflitos específicos e gerais contidos na 
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Constituição Federal buscando resguardar as condições de dignidade e dos direitos 

fundamentais contidos na Constituição Federal.  

O neoconstitucionalismo foi decisivo na formação do novo direito constitucional 

e na reaproximação entre regras e valores, entre direito e moral sendo assim 

fundamental para uma nova releitura constitucional e de valoração dos direitos 

fundamentais.  

 

2 PRINCIPAIS MARCOS DO NEOCONSTITUCIONALISMO  

 

O neoconstitucionalismo foi responsável por um conjunto de transformações 

que ocorreram no Estado e no direito constitucional dos quais podemos apontar o marco 

histórico, marco filosófico e o marco teórico que assim definem a trajetória do direito 

constitucional atual.  

Dentro do marco histórico, o neoconstitucionalismo surge após a 2ª Guerra 

Mundial, decorrente de um longo processo de conquistas e consolidação dos direitos 

fundamentais e de institucionalização do Estado Democrático de Direito em cada um 

dos países como Portugal (1976), Espanha (1978) e no Brasil apenas em 1988, com a 

Constituição da Republica Federativa do Brasil.  

No período da 2ª Guerra Mundial, o direito era visto como sendo aquele cujos 

atos emanavam do Estado que era o agente legítimo e competente para produzir 

normas jurídicas que independente de seu conteúdo eram consideradas validas e 

legítimas.  

No fim deste período, percebe-se a necessidade da criação de direitos e 

garantias fundamentais que evitassem o abuso de poder do Estado e oferecessem 

meios efetivos de controle e respeito aos valores positivados onde a norma respeite os 

aspectos formais e também o conteúdo evidenciado na norma que esteja de acordo com 

os valores evidenciados na Constituição Federal.  

O Estado Democrático de Direito que surgiu junto ao neoconstitucionalismo 

utiliza-se deste instituto como maneira de fazer valer a legitimidade democrática, 

estabelecendo como um dos pilares deste pensamento o principio da dignidade da 

pessoa humana.  

No ponto de vista filosófico, o neoconstitucionalismo è a expressão do pos-

positivismo jurídico que buscou intermediar duas correntes anteriores: o jusnaturalismo 

e o positivismo jurídico.  
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O jusnaturalismo pode ser caracterizado de duas formas, como o direito sendo 

inseparável do conceito de moralidade e que não existem apenas leis positivas mas 

também leis naturais e a outra è que as leis naturais não resultam de instituições 

humanas e sim de fontes metafísicas.  

Em oposição ao jusnaturalismo, o positivismo jurídico considera a existência de 

um sistema puro de normas, baseando-se na Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen 

que separa os valores das normas em nome de uma técnica juridico-cientifica. Esse 

sistema era perfeito para os objetivos do capitalismo, por fornecer segurança jurídica 

pois as normas estariam todas previstas na lei, diferentemente do sistema de direito 

natural que era mais amplo e aberto.  

O pos-positivismo utiliza os pontos positivos de cada um de seus antecessores 

e apresenta uma renovação nos objetivos pretendidos. Barroso destaca que:  

 

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram 

caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do direito, 

sua função social e sua interpretação. (BARROSO, 2005, p.4). 

 

No marco teórico, o neoconstitucionalismo trouxe três grandes inovações para a 

aplicação e compreensão do direito constitucional moderno: o reconhecimento da força 

normativa a constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento 

de uma nova dogmática da interpretação constitucional.  

Dentro da ideia de força normativa, pode-se afirmar que a norma constitucional 

è dotada de imperatividade, permitindo seu cumprimento forçado.  

Sobre a expansão da jurisdição constitucional destaca-se a supremacia da 

Constituição, onde envolve também a constitucionalização dos direitos fundamentais.  

Sobre a nova dogmática da interpretação constitucional, não mais se sujeita a 

interpretação jurídica tradicional e sim ao método que valorize as regras e princípios 

contidos na Constituição Federal.  

 

3 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O NEOCONSTITUCIONALISMO  

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as crises sociais ocorridas neste 

período deram origem a novas ideias e questionamentos a respeito da valoração dos 

direitos individuais de liberdade que acabou alterando alguns parâmetros e 

consequentemente ocorrem mudanças no Estado Democrático de Direito atuante no 

ordenamento jurídico. È importante lembrar que este novo modelo de Estado 

Democrático de Direito valoriza muito mais a moral e a justiça do que simplesmente o 
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reconhecimento de seus direitos onde se busca que tais direitos sejam garantidos a 

todos.  

Partindo do que esta escrito no 1° artigo da Constituição da Republica 

Federativa do Brasil de 1988, onde mostra que a Republica Federativa do Brasil [...] 

constitui-se em Estado Democrático de Direito.( CONSTITUIÇÃO, 1988), alguns autores 

passaram a estudar e a definir um conceito sobre este modelo de Estado.  

Para Moraes, o Estado Democrático de Direito e definido como: 

 

A exigência de reger-se por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e 

pelo povo, bem como o respeito das autoridades publicas aos direitos e garantias 

fundamentais. (MORAES, 2004, p.53). 

 

Analisando o pensamento do autor acima citado, devemos entender, entretanto 

que um Estado Democrático de Direito não se resume simplesmente ao direito de 

escolher seus representantes ou de ter direitos garantidos em um papel. È importante 

frisar que a estrutura do Estado exigem alem de uma estrutura política organizada, um 

processo jurisdicional que satisfaça as necessidades deste Estado.  

Assim, podemos definir o Estado Democrático de Direito de maneira efetiva 

somente se seus representantes forem capazes e responsáveis de exercerem os cargos 

que os foram confiados respeitando as questões das sociedades e buscando atuar em 

conjuntos com os demais órgãos em prol do bem comum de todos os cidadãos.  

Um dos principais fundamentos dentro do Estado Democrático de Direito è o da 

dignidade da pessoa humana escrito no artigo 1°inciso III, da Constituição Federal, 

sendo tal fundamento o que sustenta e justifica o próprio ordenamento jurídico.  

Com isso, podemos dizer que de acordo com a nova Constituição Federal, o 

homem passou a ser o grande foco e objetivo do sistema jurídico brasileiro seja no 

âmbito social, político ou jurídico devendo ser analisado de acordo com o fundamento 

Constitucional da Dignidade da pessoa Humana para que o Estado Democrático de 

Direito se torne legítimo.  

No Brasil, o neoconstitucionalismo surgiu com a Constituição Federal de 1988, 

fazendo renascer o direito constitucional em conjunto com a redemocratização e 

reconstitucionalizacao do Paìs e contribuindo com a travessia de um regime autoritário, 

intolerante e ate violento para um Estado Democrático de Direito.  

Na visão de Barroso: 

 

Sob a Constituição de 1988, o direito constitucional no Brasil passou da 

desimportância ao apogeu em menos de uma geração. Uma Constituição não é só 
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técnica. Tem de haver, por trás dela, a capacidade de simbolizar conquistas e de 

mobilizar o imaginário das pessoas para novos avanços. O surgimento de um 

sentimento constitucional no país é algo que merece ser celebrado. Trata-se de um 

sentimento ainda tímido, mas real e sincero, de maior respeito pela Lei Maior, a 

despeito da volubilidade de seu texto. É um grande progresso. Superamos a crônica 

indiferença que, historicamente, se mantinha em relação à Constituição. 

(Barroso,2009,p.12). 

 

Analisando o pensamento do autor acima citado, podemos enfatizar que o 

neoconstitucionalismo contribuiu para a efetivação de um novo modo de interpretar a 

Constituição Federal, não mais de forma técnica e sim de forma significativa, dando 

esperanças para que se concretizasse um Estado Democrático onde direito e deveres 

fossem respeitados.  

Para que o Estado Democrático de Direito consiga realizar suas atribuições de 

maneira eficaz, è preciso que o sistema interpretativo do ordenamento jurídico seja 

ativo, garantindo uma interpretação constitucional justa para toda a sociedade, 

priorizando os direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna. 

 

CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho teve como objeto de estudo o neoconstitucionalismo, bem 

como sua função no Estado Democrático de Direito. Diante do que aqui foi exposto 

podemos observar que o neoconstitucionalismo possui um papel extremamente 

importante dentro do Estado Democrático de Direito, uma vez que funciona como 

ferramenta para se alcançar uma interpretação significativa do texto constitucional, 

como também a efetivação dos direitos sociais e democráticos. Assim, por meio do 

neoconstitucionalismo surge uma nova maneira de compreender e aplicar as normas 

constitucionais onde se priorize a concretização de um Estado Democrático de Direito.  

Foi constatado que o neoconstitucionalismo è o meio de transformação social e 

política que utiliza princípios e valores como ferramentas de interpretação que para 

serem efetivas, devem considerar a evolução social dentro dos seus aspectos sociais, 

filosóficos e históricos.  

Demonstrou-se ainda que o Estado Democrático de Direito faz uso do 

neoconstitucionalismo para garantir direitos individuais de liberdade priorizados por essa 

forma de transformação constitucional, pois, como já destacado, o objetivo maior que se 

procura atingir e a solução justa e rápida dos conflitos sociais para se alcançar um 

Estado realmente Democrático e de Direito. Assim, a própria Constituição de 1988 
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estabeleceu, dentre outros, o Fundamento da Dignidade da Pessoa Humana como 

forma de garantir os direitos sociais e constitucionais de todos os cidadãos.  

Contudo para que se tenha realmente um Estado Democrático de Direito, ele 

deve ser pautado na justiça e atender as necessidades dos indivíduos que se utilizam 

da Constituição Federal como ferramenta para resolver seus conflitos sociais e sua 

aflições.  

Foi observado também o posicionamento e as transformações ocorridas com o 

surgimento do Neoconstitucionalismo e se concluiu que sua aplicação se encontra de 

acordo com os princípios constantes na constituição e presentes na pesquisa onde já foi 

abordado que o objetivo do neoconstitucionalismo por meio da Constituição Federal è a 

solução justa e eficaz dos conflitos sociais pautados no novo modelo de interpretação 

abordado pelo neoconstitucionalismo para que se tenha um Estado Democrático de 

Direito.  

O neoconstitucionalismo como instrumento da nova Constituição Federal deve 

se adaptar as realidades sociais e as exigências de um dado momento histórico, afim de 

que faça valer na pratica todos os direitos e princípios garantidos na Constituição 

Federal de maneira justa e eficaz.  

Por fim, ficou claro que ao considerar o neoconstitucionalismo como instrumento 

do Estado Democrático de Direito, fica entendido que ele atinja todos os fins sociais, 

políticos e jurídicos previstos na Constituição Federal objetivando assim, uma 

democracia justa que garanta a plena efetivação dos direitos constitucionais. 
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A CARGA TRIBUTÁRIA IMPOSTA  AO CIDADÃO BRASILEIRO E OS LIMITES 

ENTRE TRIBUTAÇÃO E CONFISCO 

 

Tatiana Leite Xaud112 

 

RESUMO: 

Este artigo intenta analisar a carga tributária imposta ao cidadão brasileiro e os 
limites entre a tributação e o confisco, sob o enfoque do princípio constitucional da 
vedação ao confisco, valendo-se, para tanto, de uma metodologia de abordagem 
dedutiva, pesquisa exploratória e bibliográfica. Sabe-se que a tributação é 
imprescindível à realização dos interesses do Estado, que guia suas atividades junto 
às limitações de ações que estão legalmente previstas, a exemplo do princípio da 
proibição do confisco, verdadeiro dogma de proteção da renda e do patrimônio do 
cidadão. Os limites de tais vedações e as posições doutrinárias acerca do tema 
resumem o interesse deste estudo. Para tanto, traçar-se-ão linhas gerais acerca da 
história dos tributos, bem como das espécies legalmente previstas deste instituto. 
Somente após tal levantamento, proceder-se-á à uma análise detalhada do confisco 
e dos limites de tributação estatal junto à renda e propriedade do indivíduo, em um 
contraponto direto aos princípios da capacidade contributiva, da igualdade e da 
progressividade, tornando possível, ao final a formação e compreensão do conceito 
do mínimo existencial.  

 
Palavras-chave: carga tributária brasileira, princípios constitucionais tributários, 
confisco. 
 

ABSTRACT: 

This article attempts to analyze the tax burden imposed on brazilian citizen and 
boundaries between taxation and confiscation, sobbing the focus of the constitutional 
principle of sealing to confiscation, worth - is, therefore, of a methodology deductive 
approach, exploratory research and bibliography. Know - if one that taxation is 
essential to the realization of the interests of the state, whos guide their activities 
along with the restrictions of shares that station legally provided an example of the 
principle of prohibition of confiscation, a true dogma of income protection and 
heritage citizen. That limits seals and doctrinal positions about how to summarize 
Interest subject of this study. To do so, draw lines about the general history of taxes, 
as well as the legally established species of this institute. Then, lifting such conduct 
will be appreciated for a detailed analysis chores confiscation and the limits of state 
income taxation and property together to individual, in a direct counterpoint to the 
principles of ability to pay, equality and progressiveness, making possible, at last, the 
training and understanding of the concept make about existential minimum . 
 

Keywords: Tax Burden Brazilian. Tax Constitutional principles. Confiscation. 
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INTRODUÇÃO 

A conceituação de tributo constante do Código Tributário Nacional carrega 

consigo particularidades que o difere dos demais institutos jurídicos de natureza 

tributária, consubstanciando-se como crucial à construção de um padrão conceitual 

que permita possíveis diferenciações. 

Entre tais diferenças, o confisco ocupa lugar de relevância, sobretudo ao 

levar-se me consideração sua característica de penalidade, o que, por si só, já o 

diferencia do tributo, uma vez que este não constitui sanção de ato ilícito, logo, não 

pode constituir confisco.  

Isso implica dizer que o tributo deve ser, portanto, um ônus suportável, de 

maneira que o cidadão possa pagar tal obrigação sem que isso implique no prejuízo 

de sua manutenção básica, o que impede, conceitualmente, valores que permitam 

um confisco. (MACHADO, 2007, p. 71) 

Entretanto, pode ocorrer do tributo, por excessivo, produzir efeitos 

equivalentes ao desapoderamento dos bens ou da renda do contribuinte, tratando-

se, desta maneira, de tributo com efeito confiscatório. 

Assim, o princípio da Vedação do Confisco foi criado pelo legislador 

constituinte com o escopo de limitar o poder de tributar. Em outras palavras, os 

princípios existem para proteger o cidadão contra os abusos do Poder estatal. 

Portanto, a necessidade de se buscar os contornos das limitações 

trabalhistas ao dever de tributar e a possibilidade de confisco mostram-se 

necessárias e relevantes, de maneira a possibilitar-se a construção de limites quanto 

ao poder de tributar e o efeito confiscatório. 

 

1. SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

1.1. CONCEITO 

O Sistema Constitucional Tributário Brasileiro pode ser sinteticamente 

definido como o conjunto de normas organizadas harmonicamente no Texto 

Supremo, versando estas sobre matéria tributária e reunidas ao redor de princípios 

fundamentais. (JARDIM, p. 62) 

Tal conceito acompanha as lições já definidas por Harada (2012, p. 312), 

que entende tratar-se o Sistema Tributário Nacional de um: 
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...conjunto de normas e Princípios de natureza tributária, inserido no sistema 
jurídico global, formado por um conjunto unitário e ordenado de normas 
subordinadas aos princípios fundamentais, reciprocamente harmônicos, que 
organiza os elementos constitutivos do Estado, que outra coisa não é senão 
a própria Constituição. 

 

Apesar das primeiras disposições tributárias, tratadas desde 1965 (por meio 

da Emenda Constitucional nº 18), o atual Sistema Tributário Nacional é regido, de 

acordo com Fabretti (2007, p. 35) pelos arts. 145 a 162 Constituição Federal de 

1988.   

 

1.2. EVOLUÇÃO DA TRIBUTAÇÃO 

O tributo como elemento essencial para as finanças públicas e para o 

Estado tem, ao longo da história humana, sido motivo de grandes controvérsias 

entre o ente que tributa e o ser tributado, tendo seus idos evolutivo acompanhado a 

própria evolução da civilização. (SCHOUERI, 2012, p. 119) 

Já no início de sua utilização, o tributo servia como suporte das despesas 

necessárias ao cumprimento de suas finalidades, utilizando-se o Estado de formas 

universalmente conhecidas, como, por exemplo, guerras de conquistas e extorsões 

de outros povos para alcançar o fim desejado. (HARADA, 2012, p. 299) 

Em conformidade com Schoueri (2012, p. 120) o surgimento do Estado de 

Direito definitivamente exigiu que o poder de tributar se conformasse com os ditames 

constitucionais, dando origem ao Direito Tributário. 

Assim, a par da construção evolutiva que se teceu, conclui-se trata-se o 

tributo de um meio de transferência de recursos da sociedade desprivilegiada para o 

sustento dos governantes, de maneira que, apesar da ideia de que todos os homens 

são iguais e cabe aos detentores do poder servir à sociedade, a sociedade trabalhe 

para servir aos governantes. 

 

1.3. CONCEITO DE TRIBUTO 

A ideia da construção de um conceito acerca de tributo encontra guarida na 

expressividade do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que dispõe do conceito de 

tributo como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 
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Costa (2007, p. 25) sustenta que a definição legal, conquanto redundante, 

pela ênfase dada ao caráter pecuniário da prestação, faz compreender a natureza 

do tributo, mostrando-o como a relação jurídica onde o credor ou sujeito ativo – no 

caso, o Fisco – pode exigir do devedor – o sujeito passivo ou contribuinte – uma 

prestação em dinheiro. 

Quanto a compulsoriedade do tributo, importante salientar as palavras de 

Chimenti (2013, p. 55), que entende que a vontade do contribuinte é irrelevante, de 

maneira que até mesmo os incapazes podem ser sujeitos passivos das obrigações 

tributárias. 

Como dito anteriormente, trata-se o tributo, ainda, de prestação diferente de 

sanção, de maneira que, de acordo com Machado (2007, p. 86) "o tributo se 

distingue da penalidade exatamente porque esta tem como hipótese de incidência 

um ato ilícito, enquanto a hipótese de incidência  do tributo é sempre algo lícito". 

É preciso salientar, ainda, que a obrigação de recolher tributo deve ser 

instituída por lei, seguindo a linha de pensamento traçada por Costa (2007, p. 26), 

para quem o tributo: 

 

É uma obrigação ex lege, vale dizer, nasce pela simples realização do fato 
descrito na hipótese de incidência prevista em lei, sendo, portanto, 
compulsória. Não possui caráter sancionatório - o que a distingue da multa, 
outra modalidade de prestação pecuniária compulsória. Por fim, a sua 
exigência se dá mediante atividade administrativa plenamente vinculada, 
significando que não há discricionariedade deferida ao administrador 
tributário na ação estatal de exigir tributos.  

 

Explica Sabbag (2013, p. 383) o tributo é prestação cobrada por meio do 

lançamento que, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional é atividade 

administrativa plenamente vinculada, mostrando-se como procedimento de 

exigibilidade do tributo. 

 

1.4. ESPÉCIES DE TRIBUTO 

Quanto à especificidade dos tributos, utilizamo-nos aqui dos ensinamentos 

de Jardim (2011, p. 137), para quem “o tributo representa gênero, que comporta uma 

série de espécies”, consubstanciando o rol de espécies tributárias já traçadas no 

artigo 145 da Constituição Federal, que assim dispõe: 
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Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 
I - impostos; 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

Assim, ainda que o art. 5º do Código Tributário Nacional determina que os 

tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, a maioria doutrinária, a 

exemplo de Sabbag (2013, p. 403), sustenta que o entendimento doutrinário 

uníssono defende que subsistem 5 (cinco) tributos no atual sistema tributário 

constitucional brasileiro, à luz da intitulada teoria pentapartida. 

Portanto, são espécies de tributos os impostos, as taxas, as contribuições de 

melhoria, as contribuições do art. 149 da Constituição Federal e os empréstimos 

compulsórios. 

 

1.4.1. Impostos 

Acompanhando os termos dispostos no artigo 16 do Código Tributário 

Nacional, a ideia de tributo é brilhantemente dispendida nas palavras de Sabbag 

(2013, p. 409), que aponta o imposto como "tributo não vinculado à atividade estatal, 

o que o torna atrelável à atividade do particular, ou seja, ao âmbito privado do 

contribuinte". 

Calmon (2007, p. 67) esclarece que ao estabelecer que o fato gerador do 

imposto é uma situação independente de uma atuação estatal específica, 

relacionada com o contribuinte, o Código Tributário Nacional indica a não-vinculação 

da receita, já que o imposto tem caráter geral, sem vantagem específica para o 

contribuinte. 

 

1.4.2. Taxas 

A taxa, nas palavras de Alexandrino e Paulo (2007, p. 10) é um tributo que 

tem como fato gerador ou hipótese de incidência uma atuação estatal específica 

relativa ao contribuinte. Por ser a hipótese de incidência da taxa vinculada a um ato 

ou fato do Estado, diz-se ser um tributo vinculado. 

Lacombe (apud SABBAG, 2013, p. 421), acompanhando o conceito já 

assimilado pela doutrina, sustenta que taxa é "tributo em cuja norma está feita a 
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previsão, no núcleo de seu antecedente normativo, de uma ação estatal diretamente 

referida ao sujeito passivo". 

 

1.4.3. Contribuições de melhoria 

Acerca das contribuições de melhoria, Alexandrino e Paulo (2007, p. 17) 

explicam que a Constituição de 1988 limitou-se a declarar que elas devem decorrer 

da realização de obra pública.  

Sousa (apud SABBAG, 2013, p. 457), contribuindo de maneira mais didática 

a este estudo, assevera que a contribuição de melhoria, por sua singularidade, 

constitui: 

 

Um "tributo especial", pois não se confunde nem com o imposto, nem com a 
taxa. Com esta, precisamente, não se mistura, porquanto pressupõe um 
obra pública, e não um serviço público, dependendo de um fator 
intermediário, que é a valorização do bem móvel. Com o imposto, por sua 
vez, não se confunde, uma vez que deles se distingue porque depende de 
atividade estatal específica. 

 

1.4.4. Empréstimos compulsórios 

Os Empréstimos compulsórios estão previstos no art. 148, I e II da 

Constituição Federal, que dispõe que a União, mediante lei complementar, poderá 

instituir Empréstimo Compulsório para atender a despesas extraordinárias, 

decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência ou no caso 

de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, 

observado o disposto no Art. 150, III, (b). 

Daí se falar, segundo Sabbag (2013, p. 486) em "empréstimo compulsório 

ou em empréstimo forçado como uma espécie tributária, dotada de intrínseca 

autonomia (...) cuja diferença específica encontra a sua melhor representação na 

necessária previsão legal de sua restituibilidade". 

 

1.4.5. Contribuições sociais 

As contribuições sociais estão delineadas no art. 149 e 195 da Constituição 

Federal, encontrando nas palavras de Machado (2007, p. 430) sua conceituação, à 

medida em que são entendidas como "espécie de tributo com finalidade 

constitucionalmente definida, a saber, intervenção no domínio econômico, interesse 

de categorias profissionais ou econômicas e seguridade social". 
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2.  PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 

 

2.1. CONCEITO DE PRINCÍPIO 

Etimologicamente, princípio significa o começo, a origem, a base. Este não 

é, no entanto, o único significado que dele pode se extrair (CONTI, 1997, p. 17). No 

campo jurídico, a acepção adquire significado um pouco diferente, brilhantemente 

expressado nas palavras de Canotilho (2003, p. 1255), ao aduzir que:   

 

Princípios são normas que exigem a realização de algo, da melhor forma 
possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. Os princípios 
não proíbem, permitem ou exigem algo em termos de tudo ou nada; impõem 
a optimização de um direito ou de um bem jurídico, tendo em conta a 
reserva do possível, fática ou jurídica.  

 

2.2. AS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR 

Nossa Constituição Federal de 1988 consagrou alguns princípios para limitar 

o poder de tributar e tornar mais justa a cobrança de tributos. Assim, as limitações 

ao poder de tributar são verdadeiras vedações à atuação do Estado em relação à 

tributação. O legislador constituinte inseriu expressamente no texto constitucional 

princípios e regras voltados para a proteção do contribuinte. 

O presente artigo restringe-se ao estudo dos princípios da legalidade, da 

igualdade ou isonomia, da capacidade contributiva e da progressividade, eis que 

relacionados ao princípio da vedação do confisco. 

 

2.2.1. Princípio da legalidade 

O princípio da legalidade encontra-se assente no art. 5º, inciso II da 

Constituição Federal que preceitua que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. 

Harada (2007, p. 382) aponta que a origem do princípio da legalidade 

tributária, "de natureza nitidamente política, está ligada à luta dos povos contra a 

tributação não consentida (...)", acompanhando os entendimentos doutrinários já 

pacificamente construídos. 

 

2.2.2. Princípio da igualdade ou isonomia 
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O princípio da igualdade é trazido pela Constituição Federal em seu art. 150, 

II da Constituição Federal, cujo conceito delimita-se a partir do dispõe Harada (2012, 

p. 377), para quem: 

 

Esse princípio tributário veda o tratamento jurídico diferenciado de pessoas 
sob os mesmo pressupostos de fato; impede discriminações tributárias, 
privilegiando ou favorecendo determinadas pessoas físicas ou jurídicas. 
Daí porque desse princípio de igualização dos contribuintes infere-se o 
princípio da generalidade da tributação, da mesma forma que do princípio 
nullum tributum sine lege infere-se o princípio da legalidade da isenção, isto 
é, não pode haver isenção sem lei. E não pode haver isenção sem 
obediência ao princípio da isonomia. A lei isentiva não pode importar no 
estabelecimento de uma situação de desigualdade jurídica formal, 
estabelecendo tratamento desigual de pessoas que se encontram sob os 
mesmos pressupostos fáticos, sob pena de inconstitucionalidade. 

 

2.2.3. Princípio da capacidade contributiva 

Explica Harada (2007, p. 387) que este princípio tem caráter programático, 

servindo como norteador da atividade legislativa. Não foi reproduzido na 

Constituição 1967, ou da Emenda n° 1, de 1969, reaparecendo apenas na 

Constituição de 1988, em seu art. 145, §1º. 

Para contribuintes com renda disponíveis igualmente altas o imposto deve 

ser igualmente alto. Para contribuintes com rendas disponíveis desigualmente altas 

o imposto deve ser desigualmente alto (TIPKE E YAMASHITA, 2002, p. 31). 

 

2.2.4. Princípio da progressividade 

O princípio da progressividade, no entendimento de Chimenti (2013, p. 32), é 

extensão do princípio da capacidade contributiva e permite que as alíquotas sejam 

graduadas de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte.  

Difini (2007, p. 133) esclarece que o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento de que o princípio da progressividade, somente pode ser aplicado nos 

casos explicitamente previstos na Constituição113. É por este motivo, que, de acordo 

com Difini (2007, p. 134), a doutrina tem apontado a proibição do efeito confiscatório 

como limite à progressividade tributária. 

 

3. A CARGA TRIBUTÁRIA IMPOSTA AO CIDADÃO BRASILEIRO E OS LIMITES 

ENTRE TRIBUTAÇÃO E CONFISCO 
 

113 Recurso Extraordinário nº 234.105-3-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, 
julgado em 08.04.1999, DJU de 31.03.2000, voto do relator. 



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
186 

 

3.1. CONCEITO DE CONFISCO  

Costa (2007, p. 25) esclarece que em virtude do tributo atingir 

imediatamente o direito de propriedade, constitucionalmente assegurado, sua 

exigência é balizada por diversas regras e princípios constitucionais. Por isso, não 

pode ser ele utilizado com efeito de confisco (art. 150, IV, da CF). 

Nas palavras de Sabbag (2013, p. 233): 

 

É da essência do texto constitucional que a carga tributária seja aceitável, 
razão pela qual o legislador houve por bem regrar o poder de tributar com 
as conhecidas limitações principiológicas a este poder, destacando-se, 
sobretudo, o postulado constitucional que veda o tributo com efeito de 
confisco. 

 

Costa (2007, p. 26) explica que confisco “é a absorção total ou substancial 

da propriedade, pelo Poder Público, sem a correspondente indenização”, de maneira 

que o princípio constitucional da vedação de tributos com efeito de confisco tem 

como objetivo impedir que o Estado com o pretexto de cobrar tributos, se aposse 

indevidamente de bens e renda do contribuinte. 

 

3.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONFISCO 

Sabbag (2010, p. 226) esclarece que o instituto do confisco, de previsão 

milenar, transitou nas narrativas históricas de inúmeros povos, desde o período da 

Roma Antiga até os tempos modernos, estes já caracterizados pela inserção de seu 

comando em textos constitucionais de inúmeras nações. 

A ideia de vedação ao confisco, segundo Castilho (apud SABBAG, 2010, p. 

226), surgiu ao lado da concepção de legalidade, designativa de um tributo legítimo, 

se coletivamente consentido, pondo-se ambas como limites ao “poder de destruir” do 

Estado que tributa. 

Em território brasileiro, Sabbag (2010, p. 227) aduz que, no período imperial, 

sob a vigência das Ordenações Filipinas, o confisco era legítimo, mas com um viés 

punitivo, em face dos crimes de lesa-majestade, sem cogitação da fenomenologia 

tributária. 

A proibição da utilização de tributo com efeito de confisco, só veio expressa 

na Constituição de 1988, ao trazer em seu art. 150, inciso IV, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. 
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3.2. O MÍNIMO EXISTENCIAL  

Roland (2006, p. 83) aduz que a Constituição Federal de 1988 elege entre 

seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária como um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, 

conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 1º e 3º. 

Ao fazer isso, na concepção de Roland (2006, p. 83), a Carta Magna 

reconhece o homem como destinatário primeiro das ações do Estado, fonte 

inspiradora de toda ação estatal, razão da existência de todo o ordenamento 

jurídico, que deve estar sintonizado com a ambição constitucional, devendo 

empreender todos os esforços no sentido de construir uma sociedade solidária e 

justa. 

Partindo deste entendimento, Chimenti (2013, p. 31) sustenta que a análise 

conjunta do princípio da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva 

determina o mínimo existencial para o bem-estar do ser humano, o qual deve ser 

excluído da tributação. 

 

3.3. A CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA E O EFEITO CONFISCATÓRIO DOS 

TRIBUTOS 

De acordo com Souza e Morais (2013) nas questões envolvendo o princípio 

do não confisco, é o conflito entre o Estado e o contribuinte que interessa às 

delimitações do presente estudo, entendidos em uma realidade onde as armas 

empregadas são desproporcionais. 

Existem três questões fundamentais que fomentam esse conflito entre 

estado e contribuinte no que diz respeito a carga tributária.  

A primeira questão está relacionada a nossa Constituição que é rica em 

direitos sociais, e uma arrecadação baixa de tributos não favorece o Estado na real 

implementação desses direitos sociais. 

A segunda questão se refere ao nosso modelo de tributação que é pautado 

principalmente no consumo. Pois, sabe-se que, todo sistema tributário baseia-se em 

três fontes básicas de tributação, a renda, o patrimônio e o consumo.E portanto 

sabe-se que a tributação sobre o consumo, consequentemente, acaba tirando mais 

dos que tem menos, pois esta forma de tributação tende a ser regressiva. E no 
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sistema tributário progressivo deve-se tributar os que tem mais, pois a tributação 

concentra-se na renda e no patrimônio. 

Por fim, segundo Souza e Morais (2013), a terceira questão concentra-se na 

complexidade do nosso sistema tributário. O que causa prejuízo a muitas empresas 

e compromete sua eficiência. E isso advém da preferência do Brasil pelos os tributos 

indiretos, os tributos sobre o consumo, pois eles são mais complexos 

Para Aires Barreto (apud DIFINI, 2007, p. 149), são considerados 

confiscatórios os impostos que incidem sobre o patrimônio e a renda, ficando os 

demais impostos, como por exemplo os sobre circulação de riquezas, não podendo 

ser confiscatórios, exceto por determinação legal quando por exemplo o preço não 

puder ser contido na base de cálculo; ou se for uma grandeza qualquer, só apurável 

após a apuração do preço, como é o caso, por exemplo, da receita bruta. 

Reconhece Difini (2007, p. 175) que há dificuldade em estabelecer 

quantificações quanto o percentual se seria um imposto seria confiscatório ou não. 

Pois só a análise dos casos concretos, inclusive com o auxílio de elementos 

contábeis e econômicos, poderá determinar em cada situação o que seria uma 

razoável parcela do lucro. Sendo difícil nestes tributos gerir uma indicação genérica 

de uma alíquota ou percentual. Ademais, deve-se considerar que geralmente tais 

tributos têm a função extrafiscal, visando ao desestímulo da fabricação de produtos 

nocivos à saúde ou à maior taxação de mercadorias consideradas supérfluas. Pode-

se citar como o caso mais comum o das altas alíquotas de IPI sobre cigarros e 

bebidas. 

Para Harada ( 2012, p. 115), existe a dificuldade em se determinar o 

percentual de efeito confiscatório de um tributo, pois os limites são imprecisos e eles 

existem e podem ser discutidos em cada caso. E ainda a dificuldade em determinar 

um limite nem sempre impede de se afirmar, com facilidade, que algumas situações 

estão claramente além dele. Por maior que seja a zona cinzenta, é sempre possível 

identificar onde ainda é claramente branco, e onde já se tem seguramente o preto. 

Portanto, não é preciso saber com absoluta precisão a partir de quando um tributo 

passa a ser confiscatório para que se identifiquem casos situados claramente além 

dele. 

Harada (2007, p. 391) conclui que para saber se um tributo é confiscatório 

ou não, deve-se analisar o mesmo sob o princípio da capacidade contributiva que, 

por sua vez, precisa ser examinado em consonância com o princípio da moderação 
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ou da razoabilidade da tributação verificando, ainda, se a eventual onerosidade da 

imposição fiscal se harmoniza com os demais princípios constitucionais que 

garantem o direito de propriedade, a liberdade de iniciativa, a função social da 

propriedade e etc. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visando a proteção dos cidadãos e a prevenção de atitudes arbitrárias como 

as do último parágrafo, a Constituição Federal previu princípios que limitam a ação 

estatal, dentre eles temos o princípio da legalidade, da igualdade ou isonomia, da 

capacidade contributiva, da progressividade e da vedação do confisco.  

Conforme estabelecido nas linhas desta análise, o princípio da legalidade 

garante a inexigibilidade de qualquer tributo senão em virtude de lei, impedindo 

qualquer tributo majorado sem o devido processo legal, ao passo que o princípio da 

igualdade garante aos cidadãos tratamento igual, na medida de suas desigualdades, 

impedindo qualquer disparidade entre eles. 

A capacidade contributiva garante ao contribuinte o pagamento de tributos 

em conformidade às suas condições econômicas, garantindo a justiça fiscal 

intentada pela lei, ao passo que o princípio da progressividade o complementa, de 

maneira a graduar as alíquotas na medida da capacidade contributiva do 

contribuinte.  

Assim, a conjugação dos princípios estudados culminaram na construção de 

um princípio conglobador de tais predisposições supralegais: o princípio da vedação 

de tributos com efeito de confisco surge como princípio capaz de limitar de maneira 

material a arbitrariedade do Estado quanto à cobrança exacerbada de tributos. 

Isso porque, enquanto baseado no princípio da dignidade da pessoa 

humana, tal princípio garante ao cidadão o direito de deter condições mínimas de 

existência digna, condições estas que o Estado não pode apropriar-se. 

Assim, ainda que não seja possível definir-se o percentual de efeito 

confiscatório de um tributo (conforme pesquisa doutrinária), nem tampouco 

claramente determinar quando um tributo torna-se confiscatório, é imperiosa a 
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análise deste em contraposição aos princípios mencionados, a fim de delimitar o 

liame entre a capacidade de contribuir e o efeito de confisco. 

O princípio da vedação do confisco constitui-se, portanto, num instrumento 

do cidadão para se proteger contra a voracidade do fisco. Assim, o postulado que 

coíbe o tributo confiscatório, como fiel da balança, conciliará o interesse público de 

percepção do tributo e o interesse privado de proteção da propriedade contra o 

arbítrio estatal. 
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RESUMO 

As Medidas Protetivas de Urgência se constituem na maior inovação de combate à violência 

doméstica e familiar trazidas pela Lei Maria da Penha (11.340∕06), desta feita o estudo 

desenvolvido neste artigo científico tem como objetivo fundamentar e sistematizar uma breve 

análise sobre sua aplicação e funcionamento, haja vista, que a lei em comento foi elaborada 

em resposta aos anseios sociais de combate ao fenômeno da violência doméstica e familiar 

que tem se perpetuando ao longo dos anos, perpassando pelos aspectos culturais, históricos e 

sociais, contemplando dados e informações, organizados e contextualizados em documentos, 

relatórios e estatísticas, versando desse modo, pelos pressupostos da pesquisa etnográfica e 

bibliográfica.  
 

Palavras-Chave:  Violência Doméstica e familiar. Lei Maria da Penha. Medidas protetivas de 

Urgência. 

 

ABSTRACT 

The urgent measures of protection constitute the greatest innovation in the fight against 

domestic and family violence brought by the Maria da Penha Law (11.340 / 06), this time the 

study developed in this scientific article aims to base and systematize a brief analysis on the 

application and The functioning of said measures, given that the law in question was 

elaborated in response to social anxieties to combat the phenomenon of domestic and family 
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violence that has been perpetuating over the years, encompassing cultural, historical and 

social aspects, including data And information, organized and contextualized in documents, 

reports and statistics, in this way, by the presuppositions of ethnographic and bibliographical 

research. Finally, an analysis is made of the data and information collected in the ambit of the 

Specialized Police Department of Assistance to Women in the city of Boa Vista / RR, making 

possible knowledge about the application of the aforementioned law, concerning urgent 

protective measures, As well as new perspectives and mechanisms to combat this type of 

violence against women. 

 

Keywords:   Domestic and family violence. Maria da Penha Law. Protective measures of  

Urgency. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para compreendermos a atual conjuntura do fenômeno da violência doméstica e 

familiar contra a mulher, se faz necessário uma breve análise sobre sua gênese, assim como 

sobre os principais aspectos que a constituem, dentre os quais destacamos valores culturais 

androcentricos, haja vista que tal fenômeno tem se perpetuado desde os primórdios das 

civilizações culminando em nossos dias. 

Diante deste cenário, a triste e execrável realidade delineada pela violência doméstica 

e familiar que observamos todos os dias expostas nos noticiários de nosso país, na qual 

mulheres são submetidas aos vários tipos de violências como abusos sexuais coletivos, 

homicídios, ofensa à honra subjetiva, injúrias, difamações, calúnias, descriminação, agressões 

físicas, verbais, traumas psicológicos e etc., evidencia que mesmo diante de um aparato legal 

de combate e enfretamento, corporificado na Lei 11340/06, esse tipo de violência contra a 

mulher ainda persiste. 

A violência doméstica e familiar praticada contra a mulher se constitui em um 

fenômeno social que se reveste em uma das mais terríveis violações dos direitos humanos, 

tendo se perpetuado ao longo dos anos com dimensão mundial, uma vez que não escolhe nível 

socioeconômico ou cultural, atingindo assim mulheres de países pobres e riscos.  

É importante compreendermos que a violência doméstica e familiar está fincada em 

valores discriminatórios e culturais transmitidos de geração para geração, que fundamentam a 

desigualdade de gêneros, fomentando o androcentrismo, que considerada a mulher como um 



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
194 

ser de menor valor, socialmente inferior ao homem, já que sempre foi colocada numa posição 

de submissão, sendo discriminada e oprimida em detrimento do homem, detentor de poder e 

de direitos. 

Neste cariz, direcionamos o nosso olhar para a violência doméstica e familiar praticada 

na ambiência social de nosso país no qual se observou, de acordo com estudos, que a cada 15 

segundos uma mulher é agredida, isso significa dizer que a cada dia 5.760 mulheres são 

espancadas e dos 4.762 homicídios de mulheres registrados em 2013 mais da metade foram 

praticados por familiares e que a maioria desses crimes foram praticada por parceiros ou ex- 

parceiros nos próprios domicílios das vítimas.  

Concomitante a estas informações, temos estudos realizados em 2015 pelo Ministério 

da Saúde, ainda referente ao ano de 2013, apontando que a violência doméstica e familiar se 

constitui em um tipo letal de violência praticada contra mulheres no Brasil e, no panorama 

geral, o país atualmente saiu da 7ª para a 5ª posição no ranking mundial em feminicídio, 

configurando-se um número alarmante de casos de violência contra a mulher, de acordo com 

o mapa da violência contra a mulher de 2015. 

Cientes da gravidade oriunda da prática da violência doméstica e familiar, atualmente, 

passamos a percebê-la como um problema social, econômico, cultural, jurídico e 

criminológico, atingindo a dignidade da pessoa humana de um modo intenso, pois viola os 

mais elementares direitos fundamentais consagrados nacional e internacionalmente, portanto 

sendo necessária a intervenção estatal, haja vista que o Estado é o guardião e promotor dos 

direitos humanos essenciais. 

Desta feita, a Lei Maria da Penha (11.340/06), foi elaborada, atendendo uma premissa 

maior estabelecida na Constituição Federal de 1988 que estabelece a intervenção estatal no 

âmbito da criminalidade doméstica. Sendo escrita por mulheres e com a premissa de atender 

mulheres vítimas de violência, uma vez que define a violência doméstica e familiar como 

crime e traz em seu bojo formas de enfrentar e punir os vários tipos de agressão, assim como, 

aponta a responsabilidade que cada órgão público na rede de atendimento para ajudar e 

atender a ofendida.  

 Dentre as várias inovações trazidas pela Lei 11.340/06, destacamos as chamadas 

Medidas Protetivas de Urgência, que são consentidas pelo o juiz desde que verificada e 

comprovada a sua necessidade, haja vista que o principal objetivo das medidas protetivas de 

urgência é proteger a vítima e cessar a prática da violência sofrida no seio de seu lar.   

A discussão acerca da análise sobre as inovações trazidas pela Lei 11. 340\06 como as 

denominadas medidas protetivas de urgência é de fundamental relevância jurídica, 



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
195 

especificamente com discussão sobre sua aplicação e funcionamento, assim como os aspectos 

legais que as constituem.   

O presente trabalho visa analisar o instituto das medidas protetivas de urgência, bem 

como sua natureza jurídica, sua sistematização e tipificação na estrutura da Lei 11.340\06, no 

atendimento à mulher vítima de violência doméstica, a partir da observação realizada nos 

estágios II e IV do Núcleo de Práticas Jurídicas, desenvolvidos na Delegacia de Mulher na 

Cidade de Boa Vista-RR. 

Na realização da presente pesquisa vislumbramos os pressupostos metodológicos do 

estudo qualitativo, com a utilização da entrevista semiestruturada, como instrumento de coleta 

de dados com as delegadas da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher), 

assim como os pressupostos da pesquisa etnográfica uma vez que foram realisadas as 

observações in loco, para melhor compreensão e descrição do contexto analisado, e de cunho 

bibliográfico baseando-se em livros, artigos consultados na internet e legislações concernentes 

a temática das medidas protetivas de urgência, objetivando a composição de um quadro 

teórico necessário à análise dos dados coletados. 

No afã de proporcionar um melhor entendimento e para uma melhor sistematização, o 

artigo foi dividido em sete itens, no primeiro momento buscou-se analisar o histórico do 

fenômeno da violência doméstica e familiar, partindo de uma visão geral, entretanto 

direcionando o foco mais especificamente para o Brasil. Após, verifica-se a organização dos 

movimentos de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher que culminaram na 

elaboração da Lei 11.340\06, denominada Maria da Penha, assim como a forma como tem se 

dado a aplicação e efetividade dos institutos trazidos pela referida Lei como as medidas 

protetivas de urgência, além da natureza jurídica e aspectos legais que as constituem.  

Em seguida inicia-se a análise sobre a organização e os tipos das medidas protetivas de 

urgência, assim como sobre o procedimento de aplicação das referidas medidas.  Por fim, 

verifica-se a aplicação das medidas de urgência na pratica realizada na ambiência da 

Delegacia da Mulher de Boa Vista\RR, por meio da exposição do método de coleta dos dados 

e análise dos dados e informações. 

 

ARCABOUÇO HISTÓRICO E CULTURAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

 

 A gênese da violência doméstica e familiar está calcada na desigualdade de gênero que 

é histórica e cultural, uma vez que a mulher ao longo da história da humanidade foi relegada a 
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um segundo plano, exercendo um papel secundário e obscuro, em grau submisso, 

discriminada, oprimida, além de escravizada e objetificada, em detrimento ao papel do 

homem, sujeito de direitos e detentor de poderes. 

O movimento de transformação da legitimação social e jurídica da violência doméstica 

iniciou-se de modo tímido nos Estados Unidos da América, ainda no século XIX, visto que a 

mulher no correr dos anos foi conquistando seu espaço na sociedade, mais precisamente no 

mercado de trabalho, ascendendo socialmente desse modo. 

Mediante a este cenário surgi o movimento feminista no Brasil, imbuído pelos ideais 

de conquista e reconhecimento dos direitos das mulheres, além de lutar contra a prática 

perpetrada da discriminação e violência, contribuindo desta forma para o surgimento em 1980 

de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, representando assim uma 

vitória para o referido movimento. 

Seguindo esta linha de raciocínio percebemos que a trajetória brasileira no combate a 

violência doméstica está atrelada ao cenário internacional, uma vez que o Brasil é signatário 

de tratados internacionais sobre direitos humanos das mulheres, inúmeros movimentos de 

combate à violência contra a mulher foram implementados iniciando uma sistematização no 

atendimento a vítima, haja vista que na década de 80 iniciou-se a publicação de leis voltadas 

mais especificamente a violência contra a mulher, ainda que de modo deficitário. 

É notório que tais movimentos de combate à violência doméstica contra mulher, 

ladeados pelo caso da Brasileira Maria da Penha Fernandes, biofarmacêutica cearense, que 

após o casamento ficou paraplégica por conta da maldade e crueldade do seu marido e diante 

da inércia do Estado Brasileiro em punir o agressor, conseguiu junto aos fóruns internacionais 

a punição do país pela negligência e omissão frente à violência doméstica por ela sofrida, 

trazendo no cerne a recomendação de adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, 

punição e erradicação de violência contra a mulher e simplificação dos procedimentos 

judiciais e penais para a redução do tempo processual. 

Frente à morosidade em responsabilizar o autor, o Brasil foi condenado em 2001 pelo 

organismo internacional por negligência e omissão frente à violência doméstica em comento. 

Desta feita, foram recomendadas dentre várias medidas, a adoção de políticas publicas 

direcionadas para a prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher, assim 

como a simplificação para celeridade dos procedimentos judiciais penais. 

Nesta perspectiva, iniciou-se uma série de ações fomentadoras do movimento de 

combate à violência doméstica e familiar, possibilitando uma maior sistematização no 

atendimento para a mulher vítima de violência doméstica, com fundamento legal em nossa lei 
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maior, mais especificamente no parágrafo 8° do artigo 226 da Constituição Federal, que 

repudia a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

É necessário ressaltar que tais ações de combate à violência doméstica e familiar, 

culminaram na elaboração da Lei 11340/2006, denominada Maria da Penha, a referida Lei se 

constitui na resposta aos anseios sociais frente aos vários crimes praticados contra a mulher, 

desse modo, traz uma série de inovações constituindo uma estrutura judiciária própria, com 

normas mais severas de controle à violência contra a mulher. 

Neste viés, o alto índice de violência doméstica e familiar no Brasil, com base no 

relatório nacional brasileiro, foi um fator relevante para a criação da Lei Maria da Penha, 

sancionada em 7 de agosto de 2006, cumprindo o que rege o artigo 226 §8º da CF/88, bem 

como as convenções e tratados internacionais e recomendações da Organização dos Estados 

Americanos, tornando-se uma das três melhores leis do mundo, conforme Barin, (2016, pág. 

55). 

A Lei 11.340/06 apresenta em sua conjuntura uma formação híbrida, uma vez que 

vários ramos do Direito se coadunam, como o penal, civil, processual civil, administrativo, 

princípios gerais, etc., e indubitavelmente as inovações trazidas possibilitam vários 

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher, visto que delega ao 

poder público o dever de promover políticas públicas no afã de garantir os direitos humanos 

das mulheres na ambiência doméstica e familiar, assim como definiu o conceito de violência 

doméstica e familiar assim como a tipificação da mesma, além de possibilitar uma 

sistematização no atendimento à mulher vítima de violência:  

 

Indo além, a Lei Maria da Penha instituiu os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 

criminal para apreciar casos envolvendo violência doméstica, e ainda disciplinou um 

procedimento próprio durante a fase do atendimento da vítima de violência doméstica 

perante a Autoridade policial; desta forma, aos processos envolvendo casos de 

violência doméstica aplicam-se regras processuais especiais em um Juízo próprio. 

(CARRARA, 2015, p. 12) 

 

Para falar da violência doméstica contra a mulher antes de tudo, se faz necessário 

compreendê-la de acordo com o artigo 5° da Lei 11.340/06 que a classifica como sendo 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

Nesse diapasão, o capítulo II da Lei Maria da Penha explicita no Art. 7o  as formas de 

violência doméstica e familiar contra a mulher que são: 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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[...] I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal;  

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 

que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. (LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006, Presidência da 

República). 

 

É evidente que a Lei 11.340/06 representa um grande avanço ao combate e 

enfrentamento a violência doméstica em nosso país, mas a grande novidade que tal instituto 

possibilitou foi a criação das medidas protetivas de urgência que além de figurarem como 

medidas cautelares buscam proteger a mulher da prática de violência. 

Devemos ressaltar que as medidas protetivas de urgência são de cunho cautelar de 

suma e fundamental importância, por garantirem a segurança da mulher vítima de violência e 

de seus familiares após o registro da denuncia na delegacia, sendo assim possuem um caráter 

preventivo e punitivo e estão estabelecidas nos artigos 18 ao artigo 24 da lei em comento. 

 

 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: SEU OBJETO, NATUREZA JURÍDICA, 

PROCEDIMENTAL E CONTEXTUALIZAÇÃO. 

 

Atualmente temos acompanhado pela ótica dos noticiários, a narração de inúmeros 

casos de violência doméstica praticada contra mulheres na ambiência da sociedade brasileira, 

de modo que emergem questionamentos que colocam em dúvida o funcionamento das 

medidas protetivas de urgência estabelecidas pela Lei 11.340∕06, as quais se constituem em 

instrumentos fundamentais de combate a esse nefasto e cruel fenômeno, prática esta que vem 

antes mesmo do medievo e que mesmo em pleno século XXI ainda persiste, assolando e 

vitimando mulheres de diferentes, culturas, raças, credos e condições econômicas. 
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Mediante a isto, Britto (2014), fala que a Lei, denominada Maria da Penha, inseriu 

diversos mecanismos na tentativa de coibir e condenar àqueles que praticam violência 

doméstica e familiar, haja vista que traz, em sua estrutura, inovações que alcançam tanto o 

aspecto material quanto o processual, dentre os quais destacamos as medidas protetivas de 

urgência. Para tanto se faz necessário conhecermos como se realiza a aplicação, o 

funcionamento, os procedimentos, o objeto, assim como a natureza jurídica de tais medidas, 

as quais estão estabelecidas especificamente nos artigos 22, 23 e 24 da referida Lei. 

Estudiosos são unanimes em afirmar que uma das mais salutares inovações trazidas 

pela Lei Maria da Penha, foi exatamente a criação das medidas protetivas de urgência, que 

objetivam o maior resguardo das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, de 

modo que podem ser aplicadas de uma forma isolada ou cumulativamente, além da 

possibilidade de serem substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, bem como 

podem ser concedidas novas ou revistas as já deferidas, frente à ameaça e ou violados os 

direitos da ofendida, mediante requerimento da vítima ou do Ministério Público. 

É pertinente destacar que pelo fato das medidas protetivas de urgência apresentarem 

em sua estrutura inovações procedimentais, inúmeros questionamentos foram levantados, 

como podemos observar nas palavras de Barin (2016) que nos aponta uma problemática que 

surge quanto à sua natureza jurídica visto que a lei não estabelece nos dizeres da referida 

autora se as mesmas possuem natureza cível, criminal, híbrida ou acessória, além de não 

determinar o período de sua durabilidade.  

Frente a esses questionamentos, buscou-se compreender a real natureza jurídica das 

medidas protetivas de urgência como Batista (2009), que explica que algumas das medidas 

protetivas têm natureza jurídica de medidas cautelares e outras não. 

Outrossim, observa-se a ideia da necessidade de pressupostos para o deferimento de 

tais medidas como o periculum in mora (significa perigo da demora de uma decisão judicial 

tardia) e fumus boni iuris (sinal de bom direito ou aparência de bom direito), além da 

possibilidade de o juiz ao conceder as medidas por meio do requerimento do Ministério 

Público ou apedido da ofendida fazê-lo de modo inaudita altera parte (não ouvida à outra 

parte).  

Entretanto Carrara (2015) defende que: 

 

As medidas protetivas ainda que sejam proferidas por juiz criminal são instrumentos 

essencialmente cíveis. Elas são os meios de que dispõe o juízo da violência doméstica 

que exerce uma sorte de competência mista ou híbrida (criminal e cível) para atingir a 
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finalidade prevista na Lei Maria da Penha, qual seja proteger a vítima-mulher que 

esteja em situação de perigo potencial ou iminente. 

 

 

De outra parte, Dias (2015, p. 140, Apud Lima), afirma que tal discussão concernente 

à natureza jurídica das medidas protetivas de urgência é equivocada e desnecessária visto que 

as medidas protetivas não são instrumentos para assegurar processos, mais visam 

exclusivamente proteger direitos fundamentais, de modo a evitar a continuidade da violência e 

de situações que a favorecem, ou seja, não visam processos, mas sim pessoas. Desse modo, 

Imbuídos com o objetivo de melhor elucidarmos tais questionamentos, trazemos a baila o 

raciocínio de Dias (2015, p. 142) que diz: 

 

A própria Lei Maria da Penha, não dá origem dúvida, de que as medidas protetivas 

de urgência não são acessórias de procedimentos principais e nem a eles se 

vinculam. Assemelham aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou 

mandado de segurança que não protegem processos, mas sim os direitos 

fundamentais do individuo. São, portanto medidas cautelares inominadas que visão 

garantir direitos fundamentais e “coibir a violência” no âmbito das relações 

familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, §8°). 

 

Em consonância a esta ideia Diniz, faz uma síntese sobre a natureza jurídica das 

medidas protetivas, visto que: 

 

O entendimento atual é de que as medidas protetivas são tutelas de urgência 

autônomas, de natureza cível e de caráter satisfativo e devem permanecer enquanto 

forem necessárias para garantir a integridade física, psicológica, moral, sexual e 

patrimonial da vítima, portanto, estão desvinculadas de inquéritos policiais e de 

eventuais processos cíveis ou criminais. (Diniz, 2008, p.3). 

 

Quanto aos aspectos processuais evidencia-se que as medidas protetivas de urgência se 

constituem em um procedimento diferenciado com conteúdo satisfativo, concedidas em 

procedimento simplificado, entretanto, trata-se de procedimento cautelar, porém sem 

conteúdo cautelar, ou seja, são as conhecidas medidas provisionais previstas na Lei 

Processual Civil (CPC, art.888), em que é possível a obtenção de medida provisional a título 

de tutela antecipada nos autos do processo de conhecimento cautelar, mas não dispõem de 

conteúdo cautelar e sendo de teor satisfativo não exigem o ajuizamento de ação principal.  

Desta forma as tutelas inibitórias e reintegratórias, quando asseguradas como medidas 

protetivas de urgência, são espécies de tutelas especificas, uma vez que objetivam viabilizar 

um determinado resultado, com a finalidade de impedir a prática, a reincidência ou a 

continuação de atos ilícitos, o que fundamenta a possibilidade de o juiz agir com o intuito de 

tutelar especificamente o resultado desejado pela ofendida, ou seja, impor a obrigação de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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fazer, de não fazer ou de entregar coisa e quando necessário dependo do caso concreto poderá 

também estabelecer prazo para cumprimento. 

Contrapondo, mesmo diante do grande avanço e conquista trazidos pela Lei Maria da 

Penha, ao que concerne ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, observa-

se que de fato as medidas protetivas possuem certa eficiência em seu funcionamento, por 

possuir um caráter inibidor e repressor contra a violência doméstica, entretanto 

Carvalho(2014), argumenta com maestria, que o estado e a justiça encontram dificuldade para 

realização da fiscalização e de aplicação das medidas protetivas de urgência:  

 

O Estado e a Justiça encontram dificuldade para fiscalizar e aplicar as medidas 

protetivas de urgência. Outro ponto importante é que apenas o juiz pode determinar 

a aplicação das medidas protetivas de urgência no prazo de no máximo 48 horas, 

porém, em muitas situações esse prazo se torna a causa de muitas mortes, já que a 

vítima fica desprotegida, a mercê do agressor, que está ainda mais violento depois de 

saber que foi denunciado. (Carvalho, 2014, p. 10) 

 

Tais dificuldades na visão do referido autor possibilitam a ineficiência das medidas 

protetivas de urgência e consequentemente a ineficiência da Lei 11.340 como um todo, haja 

vista que além de estar intrinsecamente ligada a fase inicial, ao momento em que a vítima 

procura atendimento policial, que por sua vez é realizado de maneira precária, marcada por 

falta de profissionais, assim como pela falta de estrutura física adequada. 

Sabemos que ao aplicar as medidas protetivas de urgência prevista na Lei 11340/06, 

Maria da Penha, o juiz busca proteger a vítima, para tanto se faz necessário um sistema de 

fiscalização do cumprimento destas medidas protetivas, que são de vital importância para a 

mulher vítima de violência doméstica e familiar. 

É mister destacar que mesmo diante das dificuldades enfrentadas na aplicação das 

medidas protetivas de urgência, ainda que dentro de limitações seu objeto, é maior, visto que 

consiste em resguardar os direitos da ofendida, uma vez que a violência doméstica não 

configura somente ilícito penal, mas também ilícito civil. 

Considerando a condição de ser indefeso, da mulher, na realidade brasileira, a proteção 

oriunda das medidas protetivas, não se restringi somente à ofendida, mas alcança também seu 

patrimônio e seus familiares, de modo que conforme o artigo 20° da Lei 11.340\06, a prisão 

preventiva do agressor, poderá ser decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito policial 

ou da instrução criminal, mediante requerimento do ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. 
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Desta forma, frente ao descumprimento de medidas protetivas, a mulher fica exposta a 

uma situação de risco, portanto cabe ao Estado-Juiz garantir sua integridade física, de modo 

que três requisitos concomitantes deverão constar diante do caso concreto para que o juiz a 

requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, possa decretar a 

prisão preventiva. 

I- Aplicação de uma medida protetiva de urgência; 

II- Descumprimento dessa medida; 

III- Presença dos requisitos da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de 

Processo Penal. 

Convém salientar, que apesar do artigo 20 da Lei n°. 11.340\06, repetir a regra acerca 

das previsões contidas no artigo 311 do Código de Rito Penal, relativo ao cabimento da prisão 

preventiva, ocorreram mudanças, com o advento da Lei n°. 12.403, de 4 de maio de 2011, que 

em síntese alterou os dispositivos do Código de Processo Penal, concernente à prisão 

processual, liberdade provisória e demais medidas cautelares. 

A prisão preventiva conforme a legislação em vigor, mas especificamente o CPP 

dispõe no artigo 313, inciso III que será admitida a prisão preventiva, se o crime envolver 

violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou 

pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 

(Redação dada pela Lei n° 12.403\11). 

Partindo-se desta modificação na lei em comento, fica claro que a decretação da prisão 

preventiva na ambiência da violência doméstica ou familiar visa cessar a reiteração criminosa 

que para além de meras presunções, se constituem em casos de risco concreto, uma vez que o 

escopo da nova lei vem no sentido de inibir as práticas reiteradas dessa violência, desse modo 

impedindo a reincidência ou continuação em virtude da certeza da impunidade. 

 

 TIPIFICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 

Pesquisas apontam que dentre as medidas protetivas de urgência a que tem maior 

incidência sendo a mais recorrente pelos juízes é a proibição da aproximação do agressor à 

ofendida, visto que atende com celeridade e eficácia o objetivo de proteger a vítima e seus 

dependentes. 

Para uma melhor compreensão da organização das medidas protetivas é importante 

ressaltar que elas se dividem em dois grupos, as que obrigam o agressor, artigo 22, e as 
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medidas dirigidas a mulher vítima de violência, artigo 23 e 24, conforme Mello et al (2009, p. 

118-123): 

Tipos de medidas direcionadas ao agressor 

• Suspensão da Posse ou restrição do porte de armas, conforme o artigo 22, I, 

da LMP; 

• Afastamento do ofensor do Lar, artigo 22, II, da LMP; 

• Proibição de aproximação, artigo 22, III, alínea a, da LMP; 

• Proibição de contato, artigo 22, inciso, III, alínea b; 

• Proibição de frequentar determinados lugares, artigo 22, III, C; 

• Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, artigo 22, IV, in 

verbis; 

• Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, artigo 22, V, in verbis; 

Medidas direcionadas à vítima de violência doméstica 

De acordo com as peculiaridades do caso concreto esse tipo de medida pode ser 

cominado com outras na sua aplicação e não possuem natureza criminal, são elas: 

• Encaminhamento a programa de atendimento ou de proteção- A referida 

medida está prevista no art. 23, I, da LMP; 

• Recondução ao domicílio, após afastamento do agressor- A recondução da 

vítima ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor, está prevista no art. 

23, II: “Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: II - 

determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor;”. 

• Afastamento da ofendida do lar- essa medida também se aplica à mulher, 

trata-se do afastamento da ofendida do lar constante no art. 23, III, in verbis: 

“Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: III - determinar 

o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda 

dos filhos e alimentos; 

• Separação de corpos- A separação de corpos está garantida no art. 23, IV: 

“Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: IV - determinar 

a separação de corpos”. 

• Medidas protetivas dirigidas à ofendida em relação ao patrimônio 

•  I- Restituição de bens; 

• II- Proibição temporária para a celebração de contratos e atos de compra 

venda e locação de propriedade em comum; 

• III- Suspensão de procuração; 

• IV - Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e 

danos materiais. (art. 24, IV); 

• V- Prisão preventiva como medida protetiva de urgência- A prisão 

preventiva pode ser decretada e utilizada como uma das formas de medida protetiva 

de urgência, assim preceitua a legislação, no artigo 20. 

 

 

Para atender as necessidades da ofendida, de posse de sua realidade, o juiz poderá 

conceder mais de um tipo de medida protetiva, possibilitando assim a cumulação das mesmas, 

haja vista que possuem caráter preventivo e repressor. 

 

 BOTÃO DO PÂNICO E PATRULHA MARIA DA PENHA 

 

Com o objetivo de garantir uma maior efetividade no funcionamento das medidas 

protetivas que como já sabemos possuem cunho protetivo e preventivo criou-se um projeto 

piloto na cidade Espírito Santo, tendo como mentora a desembargadora Hermínia Maria, 



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
204 

denominado Botão do pânico que consiste em instrumentalizar a mulher vítima de violência 

doméstica e familiar com um mecanismo de acionamento imediato da polícia quando esta 

perceber que está em perigo de sofrer novamente agressão pela aproximação do agressor que 

já notificado após o registro de ocorrência na delegacia pela ofendida, como bem explica 

Carvalho: 

 

 O botão do pânico é concedido a mulher vítima de violência que após o registro da 

ocorrência na delegacia e obter a concessão de uma medida protetiva, receberá o 

dispositivo, que é um pequeno aparelho que cabe na palma da mão, portanto a 

mulher deverá sempre porta-lo e quando se sentir ameaçada com a presença do 

agressor em qualquer lugar, a ofendida aperta o botão acionando imediatamente a 

polícia. (Carvalho, 2014, pág.13). 

 

Essa ferramenta além de possibilitar um atendimento imediato à ofendida serve para 

transmitir o áudio ao vivo para os policiais assim como servi como instrumento de gravação 

que posteriormente servirá como prova se necessário.   

Concomitante a esta ação de atendimento a mulher vítima de violência doméstica e 

familiar destacamos ainda a Patrulha Maria da Penha que na capital do Estado de Roraima é 

realizada pela guarda municipal que faz o acompanhamento das mulheres que já estão sub a 

tutela das medidas protetivas, diferentemente da Ronda Maria da Penha que é desenvolvida 

pela Policia Militar que presta um atendimento imediato, atuando no enfretamento direto da 

violência doméstica. Desse modo, ambas Patrulham e Rondam Maria da Penha, compõem a 

rede de combate contra a violência doméstica e familiar na capital Boa Vista.   

 

 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA  

 

Outra novidade trazida pela lei Maria da Penha é a formulação do pedido de medidas 

protetivas de urgência, ainda que do âmbito do Direito das Famílias, perante a autoridade 

policial, conferindo-lhe a função de serventuário da justiça. A mulher vítima de violência 

doméstica, ao registrar a ocorrência na delegacia pode requerer pessoalmente separação de 

corpos, alimentos, vedação de agressor aproximar-se dela e de seus familiares ou proibição de 

frequentar determinados lugares, sendo assim, fica evidente o exercício da capacidade 

postulatória da vítima.  

Após a busca de ajuda na delegacia, registra-se a ocorrência da violência e quando 

necessário à vítima requerer à autoridade policial a medida protetiva de urgência, que deverá 

ser encaminhada ao juiz dentro de 48 horas. O juiz, por sua vez, poderá concedê-la a 
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requerimento do Ministério Público ou a pedido da vítima, com ou sem a prévia oitiva do 

Ministério Público, o qual deve ser prontamente comunicado da decisão. Ademais, as medidas 

podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, bem como, substituídas ou ampliadas, a 

qualquer tempo, em caso de necessidade. Como estabelece o seguinte artigo: 

 

 [...] Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os 

seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo 

Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, 

se apresentada;  

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 

circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com 

o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar 

outros exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 

antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de 

outras ocorrências policiais contra ele;  

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério 

Público. 

§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá 

conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 

§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de 

ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos 

fornecidos por hospitais e postos de saúde. (LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 

2006, Presidência da República). 

 

 

O juiz deverá ser um profissional com olhar diferenciado e sensível para atender a real 

necessidade da ofendida que ao procurar ajuda está emocionalmente fragilizada e vitimizada, 

pois a violência doméstica e familiar abala a mulher de uma forma integral, visto que seus 

efeitos incidem sobre as várias dimensões que constituem uma mulher, psicológica, 

emocional, social e etc., de modo que a mulher ao ser agredida fisicamente no âmbito 

familiar, no qual deveria ser respeitada, amada e protegida, além dos hematomas físicos 

também incidiram sobre ela os hematomas na alma. 

 

 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados da presente pesquisa realizou-se por meio dos pressupostos do 

estudo qualitativo, com a utilização de questionário semiestruturado, como instrumento de 
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coleta de dados aplicado às delegadas da DEAM (Delegacia Especial de Atendimento a 

Mulher), assim como os pressupostos da pesquisa etnográfica uma vez que o pesquisador 

realizou as observações in loco, para melhor compreensão e descrição do contexto analisado, 

como também se utilizou da pesquisa bibliográfica, visto que versam sobre livros, artigos e 

legislação concernentes a temática das medidas protetivas de urgência, com o objetivo de 

compor um quadro teórico necessário à análise dos dados coletados. 

 

 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Ao analisar os dados coletados procuramos nos manter o mais fiel possível a fala das 

entrevistadas, usando inclusive termos de autoria das mesmas, apresentando aqui, apenas um 

apanhado geral para uma compreensão mais didática e para uma análise mais concisa 

destacamos nas respostas das entrevistadas os pontos de maior relevância para o estudo em 

comento.  

Assim foram aplicados 6 questionários com as delegadas da Delegacia da Mulher da 

cidade de Boa Vista, o que configura a prevalência do sexo feminino, na faixa etária de 39 a 

56 anos, todas como delegadas com tempo de carreira estimado entre 12 a 13 anos. 

Observando as respostas da primeira questão que versa sobre o advento da Lei 

11.340\06, verifica-se que todas as entrevistadas reconhecem que a Lei em comento 

representa um grande e importante avanço na luta contra a violência doméstica, figurando 

como reflexo do princípio da igualdade, além de possibilitar mecanismos de defesa, como as 

medidas protetivas de urgência que dão celeridade no atendimento a ofendida. Entretanto, 

observa-se na fala de uma das entrevistadas, que ainda existem dificuldades que devem ser 

sanadas para que a lei funcione como o desejado, a exemplo como a demora tanto na 

ambiência do atendimento policial como no judiciário. 

Na segunda questão concernente a violência doméstica no estado de Roraima frente à 

lei 11.340, cinco das entrevistadas afirmam que houve um aumento no número de denúncias, 

em virtude de haver em seu bojo o instituto das medidas protetivas de urgência, que 

possibilitam uma maior visibilidade à violência contra a mulher, pois proporciona uma maior 

proteção, que ao notificar o crime e alcançar a pretensão desejada. Deste modo as vítimas 

constatam que os mecanismos utilizados pela lei trazem maior segurança ao seu pedido de 

apoio, como por exemplo, o afastamento do agressor do lar no máximo de 48 horas, bem 

como a possibilidade dos alimentos provisionais serem deferidos na mesma medida. 

A Lei Maria da Penha veio encorajar a mulher a denunciar, visto que o índice de 
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violência no estado é altíssimo, no qual lesão corporal e ameaça se destacam.  Entretanto na 

fala de uma das entrevistadas, não aumentou a quantidade de crimes, mas sim um número de 

pessoas com coragem para notificar as autoridades. 

Conquanto a terceira questão indaga sobre as dificuldades encontradas na aplicação da 

lei em comento, de modo que dentre as dificuldades mencionadas podemos destacar a infra 

estrutura inadequada e a quantidade de servidores insuficientes e que tenham a qualificação 

adequada, o que dificulta o atendimento e os  serviços, pelo aumento da demanda em virtude 

de que todos os crimes da lei 11340\06, violência doméstica, são necessário instauração de 

inquérito policial, que é um procedimento formal, o que necessita um   andamento célere nos 

inquérito. 

Outra dificuldade é o desconhecimento por parte das pessoas (homens), visto que, os 

homens acham que são donos da mulher, que tem poder sobre a mulher, assim como também 

a falta de políticas publicas voltadas para a conquista da independência financeira, para não se 

tornarem refém do agressor, políticas estas que possibilitem apoio, como a casa da mulher 

brasileira, ou seja, mais auxilio e acesso ao aparato preconizado na lei. 

Referente à eficiência das medidas protetivas, as entrevistadas são unanimes em 

afirmar que tais instrumentos possuem sim eficácia no combate a violência doméstica, com 

efeitos pedagógicos para determinados tipos de infratores, entretanto para os agressores que 

tem envolvimento com drogas eles acabam esquecendo-se de tais medidas quando estão em 

estado de uso de tais substâncias.  

Noutro ponto, quando a mulher volta para o marido ocorre a quebra da medida, ou 

seja, a eficácia da medida protetiva se dá dentro do prazo, porém na maioria das vezes o 

descumprimento dela se dá por parte da vítima, portanto que de fato afeta a sua eficácia são as 

tentativas de reconciliação, a não localização do infrator, para a ciência da ordem judicial 

assim como a cultura machista, que teima em aceitar e perpetuar a prática da violência 

doméstica e familiar. 

Ainda que as medidas protetivas não funcionem da forma almejada, elas surtem 

eficácia de modo que alguns agressores se conscientizam e se preocupam em cumprir tais 

medidas, entretanto uma das entrevistadas afirmou que apesar da existência da Ronda Maria 

da Penha, ainda está muito aquém do ideal e as mulheres não se sentem protegidas pelo 

pequeno quantitativo de profissionais.  

Relativo à quinta questão da entrevista, na qual  buscou-se sugestões ou orientações 

para os futuros profissionais que almejam ingressar na seara da violência doméstica, observa-

se uma diversidade de ideias por parte das entrevistadas, destacando-se, portanto, a 
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necessidade de profissionais mais voltados para atendimento e não apenas para a aplicação da 

Lei, profissionais que lutem de forma incansável para a implantação do atendimento 

multidisciplinar, porque sem esse atendimento a lei fica morta.  

O atendimento às assistidas pela seara da Maria da Penha não se restringe apenas ao 

aspecto jurídico, mas também psicológico, social, entre outros, o ideal é que seja um 

profissional persistente que jamais desista de exercer sua profissão na ambiência da violência 

doméstica e que trabalhe com afinco, frente às dificuldades institucionais a enfrentar. 

O operador da Lei Maria da Penha precisa ser um profissional com muita 

sensibilidade, além de se identificar com a área, precisa gostar de trabalhar com a mulher já 

debilitada emocionalmente, visto que se tornou vítima e procura, na delegacia, uma solução 

para sua problemática. Esse profissional tem que saber ouvir, ter um olhar diferente para 

enxergar as peculiaridades do outro.  

Contudo, deve-se ter a conscientização e o reconhecimento dos direitos da mulher, 

visto que, a violência contra a mulher deve ser combatida na sua origem, que é o fato do 

homem não respeitar a mulher como um ser igual, com direitos, com vontades e decisões 

próprias, uma vez que o operador do direito há sempre que galgar por melhorias para dirimir a 

violência doméstica, por entender que a mesma dilacera famílias. 

 

 ESTATÍSTICAS DA DEAM DE BOA VISTA\RR 

 

Com base nos dados da planilha abaixo exposta verifica-se que no ano de 2015, dentre 

os crimes notificados na DEAM - Boa Vista\RR, o crime de maior incidência foi o de 

Ameaça, tipificado no Art. 147 do CP, c/c art. 7°, II, da Lei 11.340/06 (Ameaça- Violência 

doméstica). 

 

QUANTIDADE DE OCORRENCIA 2015 

INFRAÇÃO JAN. FEV. MARÇO. ABRIL MAIO JUN. JUL. AGOSTO SETEM. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 

LESÃO 

CORPORAL 

0 0 6 62 62 63 52 60 82 84 81 73 625 

AMEAÇA 0 0 10 74 77 103 66 78 98 105 105 88 804 

INJURIA 0 0 7 42 56 45 46 44 58 57 39 28 422 

TENTATIVA 

DE 

ESTUPRO 

0 0 0 2 3 0 0 1 1 3 2 0 12 

ESTUPRO 0 0 1 2 2 1 1 0 3 4 0 2 16 

DANOS 

MATERIAIS 

0 0 3 22 8 15 8 14 9 14 7 6 106 
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QUANTIDADE DE OCORRENCIA 2016 

INFRAÇÃO JAN. FEV. MARÇO. ABRIL MAIO JUN. JUL. AGOSTO SETEM. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 

LESÃO 

CORPORAL 

95 76 81 78 68 72 63 91 105 69 90 51 939 

AMEAÇA 103 110 126 112 91 94 84 116 103 98 104 68 1209 

INJURIA 63 43 56 56 28 49 33 50 66 28 62 37 571 

TENTATIVA 

DE 

ESTUPRO 

1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 0 13 

ESTUPRO 2 2 2 3 3 2 3 1 1 3 1 2 25 

DANOS 

MATERIAIS 

11 11 17 8 12 14 1 0 0 0 1 3 78 

 

Já no ano de 2016 observa-se um aumento nas notificações dos todos os crimes da 

ambiência da Lei Maria da Penha, de modo que o de maior incidência no estado de Roraima 

continua a sendo o de Ameaça, seguido pelo crime de lesão corporal que é tipificado no 

Código Penal no art. 129, § 9° c/c art. 7°, I, da Lei 11.340/06 (Violência doméstica). 

Conclui-se que tanto no ano de 2015 quanto no ano de 2016, os crimes de maior 

incidência na cidade de Boa Vista/RR, são os crimes de Ameaça, ocupando o primeiro lugar 

da estatística, e em segundo está o crime de lesão corporal. 

Insta frisar que no ano de 2016 na Delegacia da Mulher de BV\RR, foram registradas 

334 solicitações de medidas protetivas de urgência como podemos observar em destaque no 

quadro a seguir: 

 

 ATIVIDADES DE POLÍCIA-ESTAÍSTICA 2016- DELEGACIA: 

LAVRATURAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Boletim de Ocorrência (BO) 173 173 170 175 152 156 151 198 181 150 184 183 2.026 

Boletim de Ocorrência 

Circunstanciado (BOC) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inquéritos Policiais 

Instaurados (IPL) 

15 18 91 100 42 39 93 86 233 65 55 120 957 

Auto de Prisão em 

Flagrantes (APFs) 

1 4 3 3 4 4 4 3 4 1 3 2 36 

Termos Circunstanciados 

(TCO) 

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

Medidas Protetivas (Lei 

Maria da Penha) 

7 11 21 23 21 13 21 61 49 38 41 28 334 

 

Com fulcro nesses dados estatísticos concluímos que de 2.026 boletins de ocorrência 

registrados na DEAM-BV\RR, que apenas 334 casos de violência doméstica foram solicitadas 
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medidas protetivas de urgência, ou seja, 16,46%, quantitativo quase insignificante frente ao 

número de boletins registrados.  

Ressaltamos que há no Estado o abrigo feminino denominado Abrigo de Maria, 

conforme solicitado pela referida Lei Maria da Penha e para ser abraçado pelo mesmo deve-se 

preencher três requisitos básicos: não ter familiares para dar assistência; não ter local 

adequando para ficar ou estar correndo risco de morte. O abrigo possui estrutura física 

adequada para atender as necessidades das mulheres abrigadas, sendo vigiado com escolta 

armada por 24horas. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Frente à perpetuação e a gravidade do fenômeno da violência doméstica e familiar, 

desde primórdios da história da humanidade até aos dias atuais, que viola os direitos 

essenciais da mulher, emergiu a ideia de conhecermos as inovações trazidas pela Lei 

11.340\06, e como tem se dado a sua aplicação, de modo que neste trabalho abordamos mais 

especificamente a aplicação e o funcionamento das medidas protetivas de urgência por 

entendermos a sua fundamental importância no combate à prática de violência doméstica em 

nosso país visto que objetivam cessar a situação de violência além de proteger e resguardar os 

direitos fundamentais da ofendida.  

Os objetivos traçados que nortearam a presente pesquisa foram alcançados, uma vez 

que compreendemos que o fenômeno da violência tem suas raízes em pressupostos culturais e 

que para chegarmos à atual conjuntura de combate a prática dessa violência com um 

atendimento sistematizado na ambiência das delegacias de mulher existentes em vários 

estados do nosso país, foram necessários muitos anos de luta por parte de instituições e 

movimentos sociais, dentre os quais podemos destacar o movimento feminista. 

No primeiro momento buscou-se conhecer o procedimento de solicitação das medidas 

protetivas de urgência, observamos para tanto a prática das delegadas que frente ao caso 

concreto e após a oitiva, verificada a vontade e necessidade da ofendida dava prosseguimento 

a solicitação da medida protetiva de urgência conforme ao que está estabelecido na Lei 

11.340\06. 

Constatou-se que as medidas protetivas de urgência são aplicadas conforme ao que 

está estabelecido na lei, de modo que se verificou também de fato o seu funcionamento e sua 

efetividade, ainda que não seja da forma almejada e apesar das dificuldades encontradas, 

conforme a fala das delegadas, dentre as quais destacam-se a quebra da medida protetiva por 
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parte da vítima, que ocorre quando a mulher volta para o marido, ou seja, as tentativas de 

reconciliações; a não localização do infrator, para a ciência da ordem judicial; e a cultura 

machista, que teima em aceitar a criminalização da violência doméstica e familiar. 

Desta forma, concluímos que as inovações trazidas pela lei 11.340∕06 que estabelece 

todo um procedimental diferenciado para o combate da violência doméstica e familiar contra 

a mulher funcionem do modo almejado, dificuldades devem ser sanadas, pelo Estado que 

além de garantir os direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar, deve garantir 

a efetividade do seu funcionamento por meio de ações ou políticas públicas, visto que na 

dinâmica da atuação cotidiana do exercício da função, as delegadas se deparam com uma série 

de dificuldades como infraestrutura inadequada nas delegacias, número insuficiente de 

profissionais para atendimento das vítimas, a dependência financeira da mulher vítima e a 

cultura machista que insiste em objetificar a mulher. 

Após meses de observação e análise do atendimento realizado na DEAM de Boa Vista 

para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ficou evidente que as delegadas, 

com suas equipes, são as profissionais que atuam na linha frente ao combate a esse tipo de 

violência, constituindo assim juntamente com outros órgão e instituições a grande rede de 

enfrentamento, entretanto se faz necessário uma maior interação entre esses vários órgãos e 

instituições para que se possa realizar um combate mais efetivo. 

Contudo, a relevância deste trabalho está evidenciada por ter possibilitado uma análise 

histórica, cultural, social e jurídica, sobre a violência doméstica e familiar, fomentando desta 

forma um aprofundamento teórico por meio das informações e ideias de vários estudiosos 

sobre a temática em comento, sendo assim, vem contribuir para a ambiência jurídica e 

científica de nosso país.   
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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA EM FACE DO ATIVISMO JUDICIAL NA ESFERA 

DO PROCESSO PENAL 

 
José Vieira de Sousa * 
 
 
RESUMO 
 

Atualmente tem-se denominado de ativismo judicial, a intervenção do Poder 
Judiciário brasileiro em atividades que lhe são atípicas, no caso, “legislar” por intermédio de 
Súmulas e Jurisprudências – reiteradas decisões dos Tribunais em litígios judiciais, quando 
há a falta da lei ou norma que solucione a lide. Tal postura tem levantado inúmeros 
questionamentos por parte da doutrina e operadores do Direito em geral, uma vez que fere o 
princípio da separação dos poderes – checks and balances, segundo a qual, os poderes são 
autônomos e independentes entre e si, exercendo cada um, certo controle sobre o outro, na 
medida de sua função típica. No atual cenário do Estado democrático de Direito, as 
Instituições devem buscar ao máximo a manutenção e a garantia dos Direitos fundamentais, 
sobretudo na esfera dos Direitos Humanos. O princípio da dignidade humana, tem sido alvo 
de discussões no sentido de entender o quê exatamente pode ser considerado digno, a 
determinada pessoa ou grupo social em face do Direito de punir do Estado. Cite-se como 
exemplo a situação dos presos condenados a crimes hediondos, que não possuíam, 
legalmente, o direito de progressão de regime nos termos do artigo 2, parágrafo 1, da lei 
8.072/90, que embora alterado, persiste a imposição de regime inicial fechado, sem vistas 
às individualidades de cada caso.  
 
Palavras-chave: Dignidade humana. Ativismo. Direito fundamental . 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho, busca indagar acerca da problemática do denominado 

“ativismo judicial” em face do principio da dignidade humana na esfera processual 

penal, uma vez que esta área do Direito, trabalha exclusivamente na regulação 

procedimental do ius puniendi – direito de punir do Estado, cujo objeto, é a liberdade 

humana.  

Diante disso, cabe uma reflexão na ótica dos direitos fundamentais, em 

especial ao princípio da dignidade humana desses presos: é digno que o Estado 

provedor da Justiça, mantenha sua inércia, frente a uma omissão legislativa?  
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Até que ponto o poder judiciário por vezes denominado de “A Justiça” peca, 

em emitir interpretação de caráter normativo a fim de promover a dignidade da 

pessoa humana? 

Nesse contexto, mediante algumas explicitações doutrinárias e conceituação de 

institutos, o estudo apresenta a divisão textual nos seguintes tópicos: a) Processo Penal; b) 

Princípio da Dignidade Humana; c) Ativismo Judicial; e d) Dignidade Humana versus 

Ativismo Judicial.  

 

 
1.PROCESSO PENAL 
 
 
 O processo penal não é um fim em si mesmo, mas um procedimento destinado à 

aplicação do Direito Penal. É na verdade, um conjunto de princípios e normas que 

disciplinam a composição das lides penais, por meio da aplicação do Direito Penal. 

 O processo penal é regulamentado primeiramente pela Constituição da República e 

por normas infraconstitucionais, como o Código de Processo Penal (Dec. – Lei n. 3689/41) e 

leis especiais que disciplinam a matéria processual penal. De forma didática, e explicativa : 

 

 

O Estado, ente soberano que é, tem o poder genérico de punir pessoas que 
cometem infrações penais. Assim, no exato instante em que é cometida a 
infração, esse poder deixa de ser genérico e se torna concreto. Surge, 
portanto, um conflito de interesses: de um lado o estado querendo punir o 
agente (pretensão punitiva), de outro, o autor do ilícito exercendo o direito 
de defesa constitucionalmente consagrado. O estado então para poder 
fazer prevalecer sua pretensão, deve procurar o Poder Judiciário (estado-
juiz), formular uma acusação e provar a autoria e materialidade do delito. O 
juiz, ao final, solucionará o conflito de interesses, dizendo se procede ou 
não procede a pretensão punitiva estatal. Na hipótese afirmativa, deverá 
fixar uma pena a ser cumprida pelo condenado. (REIS, 2011, p.13) 

 
 
 
 Dessa forma, temos em linhas gerais, o que seja o Processo penal e seu objeto de 

estudo, sabendo que este ramo do Direito lida portanto, com a liberdade individual dos 

sujeitos da sociedade . Daí a necessidade de ser um procedimento cauteloso e eficiente no 

sentido de tornar a elucidação de fatos e cumprimento da aplicação de sanção pelo Estado, 

o mais próximo possível da Justiça. 

 Nesse sentido, o estado ao punir o agente, também está agindo em nome da 

sociedade a fim de dá a esta, a devida proteção e segurança. Por isso o papel do Estado no 

Processo penal, não é tarefa fácil de lidar, quando se refere à aplicação da lei penal, sendo 
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que isto, implica numa série de ações procedimentais, envolvendo também o debate acerca 

do Poder legislativo, visto que este é responsável pela elaboração de leis, que tipificam os 

crimes, definem as penas , bem como regula os atos desde a verificação da culpa 

(investigação) à conclusão dos atos do Estado-juiz. 

 
 
2. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 
 
 
 A Constituição brasileira instituiu o Estado Democrático de Direito, sendo que um dos 

seus fundamentos  é a “dignidade da pessoa humana” (art. 1o, III), de forma que é em torno 

dela que toda a ordem jurídica deve estruturar-se. 

 
 

Esse valor supremo é o valor da pessoa humana, em função do qual todo o 
direito gravita e que constitui sua própria razão de ser. Mesmo os chamados 
direitos sociais existem para a proteção do homem como indivíduo, e, ainda 
que aparentemente, em dado momento histórico, abdiquem-se de 
prerrogativas individuais imediatas, o direito somente será justo se nessa 
abdicação se encontrar o propósito de preservação de bem jurídico-social 
mais amplo que venha a repercutir no homem como indivíduo. (GRECO, 
2010, p.13) 
 
 
 

De acordo com a doutrina, a previsão constitucional descrita no artigo 1º, III, da 

nossa Constituição da República, elabora-se uma consciência universal acerca do direito 

individual à dignidade humana, buscando cada vez mais uma menor interferência do Estado 

nesta esfera. Interferência no sentido de proibi-la ou afetá-la de modo abusivo. 

Nesse sentido, embora seja de difícil conceituação, tal princípio, é possível se 

perceber o que seja, pois ela se apresenta como  “ uma intuição que cada pessoa tem de si 

na relação com o outro, quando na sua existência na sociedade”.  

Por fim, afirma que, “embora pareça complexo o limite deste valor, sua concretização 

torna-se de fácil assimilação, sempre que se pretende restringir a liberdade do homem, além 

do limite determinado por lei” (GRECO, 2010,p.14). 

Assim, tem-se valorizado cada vez mais esse principio num sentido de Direito 

Internacional, nas declarações de Direito Humanos, nos acordos firmados entre nações, o 

que delimita de igual forma, a necessidade que os ordenamentos jurídicos internos dos 

países, assimilem este principio e exerçam a devida tutela, com o fito de garantir a partir de 

então a efetividade de direitos e garantias individuais, de que tanto se houve mencionar nos 

diplomas legais, sobretudo em cartas Constitucionais de natureza mais democrática e 

cidadã. 
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3. ATIVISMO JUDICIAL 
 
 
 O ativismo judicial tem sido designado como uma postura do Poder Judiciário em 

atividades que seriam alheias às suas funções típicas. É nas palavras de José Joaquim 

Canotilho, a participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e 

fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes.  

O ativismo se dá na esfera do executivo e do legislativo. Na esfera do executivo, por 

exemplo, temos o caso das ações judiciais que obrigam o governo a comprar remédios, 

para pessoas carentes. Quer dizer: o Judiciário agindo no campo das Políticas Públicas.  

Na esfera do legislativo, temos a edição das Súmulas vinculantes do Supremo 

Tribunal Federal, que muitas vezes suprem uma lacuna legislativa para decidir casos 

idênticos aos resolvidos sob a interpretação dos magistrados. 

 
 
4. DIGNIDADE HUMANA VERSUS ATIVISMO JUDICIAL 
 
 
 Nesse contexto, temos a seguinte realidade, onde o Supremo Tribunal Federal – 

STF, órgão responsável pela guarda da Constituição, tem sido responsável pela 

interpretação ultima desta, com efeitos vinculantes (para todos os demais órgãos do 

Judiciário e a Administração Pública) e erga omnes (para todos), tem se posicionado através 

de jurisprudências, acerca de temas que estão as vezes carentes de regulamentação pelo 

Legislativo, ou ate mesmo em casos omissos do Executivo, na efetuação de políticas 

públicas. 

 Na esfera do Processo Penal, não tem sido diferente, é o caso da declaração de 

inconstitucionalidade do artigo 1º, §2º da Lei 8.072/90, que impunha o regime fechado para 

o cumprimento integral da pena à condenados em crimes hediondos. 

 A referida Lei, muito embora tenha passado pelo crivo do Poder Legislativo, no 

sentido de que também este exerce, ou pelo menos deveria exercer, o controle de 

constitucionalidade, por meio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, infringia, 

no entanto, o Principio da individualização da Pena, constado no artigo 5º, XLVI, da 

Constituição da República. 

 Vê-se neste episódio, um claro abandono ao que se refere à dignidade humana 

daqueles presos, uma vez que para aplicação da pena, não se levaria em conta as 

especificidades de cada caso. 

 O dispositivo achava-se desprovido de qualquer fundamentação legal e jurídica, 

diga-se de passagem, os motivos determinantes de sua criação.  
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Senão vejamos: Na Lei Maior, não encontrava guarida, como já dito, afrontava a 

individualização da pena, na legislação infra constitucional, confrontava-se com o Código 

Penal, que determin a consideração para aplicação da pena, as circunstancias do crime, 

bem como a conduta do réu, dentre outras características que dizem  respeito ao peculiar 

agente do crime. 

 

Somente em fevereiro de 2006, quando decorridos quase dezesseis anos 
da entrada em vigor da Lei 8.072/1990, o STF proclamou, em histórica 
decisão, a inconstitucionalidade da proibição do regime progressivo nos 
crimes hediondos e a eles equiparados, ao julgar o HC 82.959, de que 
relator o Min. Marco Aurélio. O Plenário daquela Corte, por apertada maioria 
de votos (6x5), passou a admitir a progressão de regime aos condenados 
por tais crimes. (MOURA,2012,p.06) 

 

  A decisão, proferida pela Corte Suprema, está em conformidade com a 

Constituição Federal, porquanto, como acentua Luiz Flávio Gomes que a 

impossibilidade de progressão de regime nos crimes hediondos é nada mais nada 

menos que expressão do Direito penal do inimigo de Jakobs, que sustenta a tese de 

que alguns criminosos devem ser tratados não como cidadãos, sim, como inimigos. 

Que o autor de crime hediondo seja tratado de modo diferente e com mais rigor é 

razoável, mas nem ele, nem ninguém podem ser tratados como inimigo.  

 Nesse sentido,  o Supremo Tribunal Federal em suas recentes decisões e atuações 

em questões processuais penais, vem desempenhando sua função de guardião da 

Constituição de forma compromissada com os direitos e garantias fundamentais do cidadão, 

assegurando o respeito ao princípio da dignidade humana. Assim, acrescenta Ferrajoli:  

 

O Poder Judiciário se configura, em relação aos outros poderes do Estado, 
como um contrapoder, no duplo sentido que é atribuído ao controle de 
legalidade ou de validade dos atos legislativos assim como dos 
administrativos e à tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos contra as 
lesões ocasionadas pelo Estado. "Porque não se pode abusar do poder", 
escreveu Montesquieu, "é necessário que, pela disposição das coisas, o 
poder freie o poder." Para isto, acrescentou Carrara, "a um Estado que 
aspire reger-se com ordens liberais e duradouras, e que deseje responder 
ao propósito da tutela jurídica na qual se funda total e somente a razão de 
ser da autoridade social, é de suprema necessidade que aos possíveis 
abusos do Poder Executivo [e Legislativo] o Poder Judiciário seja perpétuo 
e sólido obstáculo" (...). Nesse sentido, a função judiciária é uma "garantia" 
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de todos os cidadãos contra o mesmo governo representativo. 

(FERRAJOLI, 2006,P.534) 

 

Entretanto, muito embora se tenha questionado, a referida lei, na sua alteração (Lei 

11.464/2007), para muitos, continua a ignorar o principio da individualização da pena.   

De acordo com a nova redação dada ao art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/1990, a pena por 

crime previsto nesse dispositivo deveria ser cumprida inicialmente em regime fechado. 

Em  2012, o Plenário do STF concluiu o julgamento do HC 111.840/ES, relator  Min. 

Dias Toffoli, e, por maioria de votos (8x3), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade 

do § 1.º do art. 2.º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei 11.464/2007, 

entendendo que o dispositivo contraria a Constituição, o princípio da individualização da 

pena (art. 5.º, XLVI).  

 

 

CONCLUSÃO  

 Diante do exposto, verifica-se a tendente atuação do Poder Judiciário em realizar o 

controle da Constituição e de seus princípios, em especial o principio da Dignidade humana, 

sobretudo, na esfera penal, visto que envolve a liberdade do individuo. 

Embora seja alvo de críticas, que ensejam a usurpação de poderes, a postura 

denominada de ativista, tem sido necessária, para banir essa verdadeira ilegalidade 

presente no ordenamento jurídico e que afronta princípios que são fundamentos deste 

Estado Democrático. 

O Poder Judiciário tem se mostrado mais atuante em defesa da guarda da 

Constituição, ao se posicionar, mediante a competência outorgada pela EC 45/04.  

Uma vez que o Parlamento, instituição diretamente democrática, lhe propiciou esta 

faculdade. Portanto não há que se falar em uma ilegitimidade democrática por parte do 

Judiciário, ao menos se observa que tal Poder, constitui-se a partir observância 

representativa do povo.  

Por fim, temos que na dignidade humana, um pilar necessário para ser parâmetro de 

decisões, quando esta confrontar com a abusividade do poder estatal. É necessário, como 

já mencionado que o poder busque freiar o poder. 
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A partir do funcionamento devido de cada um deles (poderes), cada um será menos 

tendencioso na sua postura atípica, já que o titular do Poder, não pode sofrer as mazelas 

que decorrem de uma decadente representatividade. 

No devido funcionamento das instituições, temos mantidos os olhares para a 

construção de uma Justiça mais prestativa, uma administração pública que de fato zele por 

suas prerrogativas e um parlamento atuante na disciplina do ordenamento jurídico atual.  
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A SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO E A GARANTIA DE DIREITOS 

 

Lucivânia Rosa dos Santos*  

 

Este trabalho se propõe apresentar a evolução do movimento constitucionalista a 
partir da limitação do poder do Estado mediante a separação de poderes, garantia 
de direitos e supremacia da constituição. A evolução da sociedade proporcionou o 
nascimento do Estado, o qual passou por inúmeras transformações sociais, 
econômicas, estruturais, políticas, e consequentemente, jurídicas. Se outrora a 
sociedade era regida por um poder absoluto, investido da força política, econômica, 
militar, divina e jurídica, tal modo desfavorecia a garantia de direitos, uma vez que 
essa unilateralidade imposta era disforme aos anseios da sociedade, em assim 
sendo, o absolutismo precisava ser freado, e como alternativa democrática para 
aquela garantia, surge o constitucionalismo, o qual possui três conceitos básicos, 
porém imprescindíveis: o primeiro conceito basilar pauta-se no princípio do governo 
limitado, o segundo inclui a garantia de direitos e o terceiro arrola a separação dos 
poderes. Reportando-se a revisão bibliográfica de André Ramos Tavares, Ingo 
Wolfgang Sarlet, Luís Roberto Barroso, Karl Loewenstein e dentre outros renomados 
doutrinadores pertinentes à temática, os quais definem conceitos, expõem 
controvérsias e cada autor do seu jeito peculiar, descreve como surgiu o 
constitucionalismo, desde os tempos mais remotos, percorrendo as fases históricas 
da antiguidade até aos tempos atuais, sistematizando o estudo em voga e 
comprovando que o desenvolvimento desse instituto foi primordial para a 
supremacia da constituição, tornando o Estado mais estruturado, conhecedor dos 
seus objetivos, metas, funções definidas, e principalmente, respeitando e 
propiciando a garantia dos tão almejados direitos. Portanto, não sendo inteligível a 
ideia de um poder absoluto que cria, interpreta, aplica e revoga leis ao seu bel 
prazer, pode resguardar direitos, visto que estes nascem do consenso entre 
governantes e governados, seguindo a ideia do Estado Democrático de Direito, 
existindo por alicerçar-se na lei fundamental, a Constituição.   
 
Palavras Chaves: Constitucionalismo. Democracia. Estado de Direito. Garantia de 
Direitos. Supremacia da Constituição. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho ocupa-se com o tema: A Supremacia da Constituição e a 

Garantia de Direitos. Analisando a evolução da sociedade, notou-se o relevante 

papel que o direito proporcionou à estruturação do Estado, e consequentemente, 

para a sociedade, no que concerne aos seus anseios primordiais, a garantia de seus 

direitos.    

Na idade média, a relação existente entre o poder estatal e a garantia de 

direitos era confundida num primeiro momento com a figura do monarca, o qual era 

investido da força política, econômica, militar, divina e jurídica. Em face dessa 

unilateralidade imposta por tal poder arbitrário, a sociedade não tinha um respaldo 

líquido e certo da garantia dos seus direitos.  

Já na idade moderna, o Estado evoluiu, tornando possível a tripartição dos 

poderes, nas suas funções típicas, o poder legislativo ficava incumbido de criar as 

leis, o executivo de administrar e o judiciário de julgar as ações, a ênfase nesse 

período era apenas reconhecer as muitas declarações de direitos que respaldavam 

a sociedade.  

No período medieval, percebeu-se que havia a supremacia do monarca, e em 

parte do período moderno, havia a supremacia do parlamento, a sociedade num 

primeiro momento tinha os seus direitos oprimidos, e posteriormente, tinha alguns 

direitos apenas reconhecidos, partindo dessa premissa, surge a seguinte 

problemática: É possível a efetiva garantia de direitos sem uma limitação 

constitucional vinculante?   
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Visando esclarecer o problema proposto, o principal objetivo desse artigo é 

apresentar a evolução do movimento constitucionalista a partir da limitação do poder 

do estado mediante a separação de poderes, garantia de direitos e supremacia da 

constituição, fundamentando-se no referencial teórico de renomados doutrinadores 

pertinentes à temática.   

Ao apresentar a evolução do movimento constitucionalista, no primeiro tópico 

define-se o seu conceito, bem como suas ideias basilares, o segundo tópico enfatiza 

os aspectos mais relevantes do constitucionalismo primitivo, oriundo do povo 

hebreu, após apresenta o constitucionalismo antigo, descrevendo os principais 

acontecimentos jurídicos da Grécia e Roma. 

 O terceiro tópico destaca o constitucionalismo medieval, o qual surge das 

revoluções liberais, destronando os reis na Inglaterra, revelando nesse período a 

primeira geração de direitos fundamentais. 

O quarto tópico apresenta o constitucionalismo moderno, postulando o 

surgimento das constituições escritas com ênfase nas experiências norte americana 

e francesa, destacando a segunda geração de direitos fundamentais. 

O quinto tópico discorre sobre o constitucionalismo contemporâneo, 

destacando o papel essencial da supremacia da constituição como norma jurídica 

preponderante para resguardar direitos, enfocando nesse período o surgimento da 

terceira geração de direitos.  

Sendo o assunto de notável relevância ao estudo das primeiras linhas da 

disciplina de teoria da constituição e direito constitucional, este artigo como consulta 

básica contribuirá de modo objetivo, para o prévio entendimento da vinculação de 

direitos e sua posterior garantia, proporcionada pela evolução do movimento 

constitucionalista. 

 

2 CONSTITUCIONALISMO 

  

2.1 Conceito 

 

O termo constitucionalismo não tem uma pacificação doutrinária, para melhor 

concepção, delinearam-se suas principais definições.  

Para Bulos (2012), o termo constitucionalismo possui dois sentidos: 
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O sentido amplo: o qual está relacionado ao fato de todo Estado possuir uma 

constituição. 

E o sentido estrito: pauta-se na técnica jurídica de tutela de direitos, 

proporcionando aos cidadãos com fundamento constitucional exercerem seus 

direitos e garantias fundamentais, sem a opressão do Estado.  

André Ramos Tavares descreve quatro acepções para o sentido do termo: 

 

Numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento político-
social com origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, 
limitar o poder arbitrário. Numa segunda acepção, é identificado com a 
imposição de que haja cartas constitucionais escritas. Numa terceira 
concepção possível, para os propósitos mais latentes e atuais da função e 
posição das constituições nas diversas sociedades. Numa vertente mais 
restrita, o constitucionalismo é reduzido à evolução histórico-constitucional 
de um determinado Estado. (TAVARES, 2012, p.23).    

 

O autor define também o Constitucionalismo como um movimento de 

proporções jurídicas, sociais e ideológico relevantes.  

 

O aspecto jurídico revela-se pela pregação de um sistema dotado de um 
corpo normativo máximo, que se encontra acima dos próprios governantes – 
a Constituição. O aspecto sociológico está na movimentação social que 
confere a base de sustentação dessa limitação do poder, impedindo que os 
governantes passem a fazer valer seus próprios interesses e regras na 
condução do Estado. O aspecto ideológico está no tom garantístico (como 
decorrência da limitação do “poder”) pregado pelo constitucionalismo. 
(TAVARES, 2012, p.25).    

  

Barroso (2013) assegura que o termo constitucionalismo é recente no 

vocabulário político e jurídico ocidental, a sua essência baseia-se na limitação do 

poder e supremacia da lei.     

A mais clássica definição de constitucionalismo é a busca do homem político 

pela limitação do poder absoluto, Loewenstein (1970), em assim sendo, os direitos 

dos indivíduos ficariam assegurados. 

 

2.2 Ideias Basilares do Constitucionalismo 

 

Quando Luiz XIV cunhou a célebre frase: “o Estado sou Eu”. Havia um 

entrelaçamento entre o Estado e o monarca, este sendo o poder supremo, não havia 

limites para os seus mandos e desmandos, prejudicando a ordem constitucional e a 

garantia de direitos tão aspirados pela sociedade. 
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Nesse sentido, a ideia do Constitucionalismo se contrapõe ao Absolutismo 

vigente até a idade média, com intuito de superar esse poder arbitrário, Louis Henkin 

catalogou sete requisitos para reconhecimento do constitucionalismo, porém serão 

mencionadas as três condições primordiais desse movimento, quais sejam:  

A primeira pauta-se no princípio do governo limitado; 

A segunda inclui a garantia de direitos; 

E a terceira alista a separação dos poderes.  

Barroso (2013) menciona uma estrutura orgânica exigível, na qual as funções 

de legislar, administrar e julgar devem ser conferidas a órgãos distintos e 

independentes, mas que, ao mesmo tempo, se controlem reciprocamente.  

 

3 O CONSTITUCIONALISMO PRIMITIVO 

 

Tendo como marco temporal 30.000 anos a.C até 3000 anos a.C., os povos 

desse período já ambicionavam por uma limitação ao poder arbitrário, e de acordo 

com Loewenstein (1970), os hebreus foram os primeiros povos que praticaram o 

constitucionalismo, era uma sociedade teocrática, isto é, tinham como fundamento 

social, político e jurídico a existência de Deus, soberano criador do céu e de tudo 

que há na terra. 

Nota-se que esse povo tinha uma organização social bem estruturada, 

seguindo a ótica da separação dos poderes, no poder executivo, eles eram 

governados por um rei, o qual devia administrar seguindo a lei maior, a chamada 

“Lei do Senhor”, disciplinada na sua magna carta, a bíblia, representando o poder 

legislativo, Deus seria nesse caso o poder legislador.  

Os profetas exerciam a função do poder judiciário, pois eram dotados de 

legitimidade para fiscalizar e punir os atos dos governantes que ultrapassassem os 

limites bíblicos, assim como assegurar e reivindicar a garantia de direitos sociais.    

 

3.1 O CONSTITUCIONALISMO ANTIGO 

 

Essa fase inicia-se em 3.000 a.C. e vai até o século V a.C. A segunda 

experiência constitucional foi a das Cidades Estado Gregas no século V a.C., 

Tavares afirma: 
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Que tais núcleos políticos configuram o primeiro caso real de democracia 
constitucional. A Cidade Estado Grega representou o início de uma 
racionalização do poder, e até hoje constitui o único exemplo concreto de 
regime constitucional de identidade plena entre governantes e governados, 
uma vez que se tratava de uma democracia direta. Além disso, o regime 
constitucional grego estabelecia diferentes funções estatais, distribuídas 
entre diferentes detentores de cargos públicos, que eram escolhidos por 
sorteio, para tempo determinado, sendo permitido o acesso a esses cargos 
a qualquer cidadão. (TAVARES, 2012, p.26). 

 

A terceira experiência constitucional foi a Romana, durou do século V a.C até 

o século II d.C, com exceção dos períodos de ditadura, Karl Loewenstein aponta 

Roma como o exemplo clássico de uma sociedade estatal fundamentalmente 

constitucional. A organização Estatal Republicana foi um exemplo clássico da 

aplicação do sistema de freios e contrapesos para limitar e dividir o poder.   

 

4 O CONSTITUCIONALISMO MEDIEVAL 

 

Período compreendido entre o século XV até o século XVIII. A quarta 

experiência constitucional foi a da Inglaterra. 

Analisando a evolução histórica constitucional desse país, é perceptível o 

desenvolvimento de dois momentos: 

Num primeiro momento, o absolutismo monárquico reinante contrapunha 

qualquer limitação ao poder, rompendo com todas as garantias constitucionais, 

desse modo, a sociedade vivia oprimida sem o respaldo legal dos seus direitos, não 

havendo a tripartição dos poderes, não tinham a quem recorrer. 

André Ramos Tavares assegura que:   

 
Durante vários séculos na Idade Média os homens viveram sob a tutela de 
regimes absolutistas, no seio dos quais ficava vedada qualquer forma 
participativa, e nenhum limite poderia ser imposto aos governantes. Estes 
eram compreendidos como verdadeiras reencarnações do soberano ou 
entidades divinas, enviadas de Deus para cumprir a função de comandar o 
povo e, portanto, todo o aparelho estatal, o que poderiam fazer de acordo 
com sua vontade, livres de quaisquer limitações. Suas decisões eram 
consideradas acima das leis, ou seja, seus atos não se submetiam ao 
controle jurídico. (TAVARES, 2012, p.26-27). 

      

Frente a isso, a sociedade não podia ficar inerte aos mandos e desmandos do 

soberano, visando garantir seus direitos, travaram inúmeras revoluções, obtendo 

êxito. Prevalece na Inglaterra o direito costumeiro, porém em 1215 conseguiram um 
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dos primeiros documentos de cunho constitucional, a concessão da Magna Carta, 

pelo Rei João Sem terra.  

Bulos discorre: 

 
É que a Magna Carta foi reflexo das necessidades sociais do seu tempo, 
abrindo precedentes que se incorporariam, em definitivo às constituições 
vindouras. Mencione-se, a propósito, o direito de petição, a instituição do 
júri, a cláusula do devido processo legal, o habeas corpus, o princípio do 
livre acesso à justiça, a liberdade de religião, a aplicação proporcional das 
penas etc. (BULOS, 2012, p.70).   

 

Em período posterior, a luta travada entre o Rei e o Parlamento surge a 

Petition Of Rigths, de 1628, documento voltado para as liberdades públicas. As 

revoluções de 1648 e 1688 originam o Bill of Rigths, de 1689. 

 Tavares Justifica os avanços constitucionalistas:   
 
 
Contudo, é ainda na Idade Média que o constitucionalismo reaparece como 
movimento de conquista de liberdades individuais, como bem o demonstra a 
aparição de uma Magna Carta. Não se limitou a impor balizas para a 
atuação soberana, mas também representou o resgate de certos valores, 
como garantir direitos individuais em contraposição à opressão estatal. 
(TAVARES, 2012, p.27). 
 
 

Todos os rompantes revolucionários contribuíram para o desenvolvimento do 

segundo momento que floresceu na Inglaterra, a instituição da Monarquia 

Constitucional, a qual obedece aos preceitos basilares do constitucionalismo.  

Ainda no século compreendido surge a primeira geração de Direitos 

Fundamentais, os direitos individuais, conhecidos como Direitos Civis (vida, 

liberdade, igualdade e Políticos), os quais têm caráter negativo, pois exige do Estado 

essencialmente uma abstenção.  

 

5 O CONSTITUCIONALISMO MODERNO 

 

 Essa fase inicia-se no século XV e vai até o século XVIII. O marco 

constitucional mais importante desse período é o surgimento das constituições 

escritas, enaltecendo a supremacia da lei.  

Tavares (2012) enfatiza que o “princípio da primazia da lei, a maior afirmação 

de que todo poder político tem de ser legalmente limitado, é a maior contribuição da 
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Idade Média para a história do constitucionalismo”. O autor esclarece ainda que a 

descoberta e aplicação concreta da lei é alavancada no constitucionalismo moderno.  

Bulos (2012) assevera que foi “a partir de então, a ideia de constitucionalismo 

ficou associada à necessidade de todo Estado possuir uma constituição escrita para 

frear o arbítrio dos Poderes Públicos”.  

 A doutrina é uníssona ao afirmar as duas experiências constitucionais que 

marcaram o constitucionalismo nesse período, e que ainda contribuíram para o 

apogeu constitucional em inúmeros países, quais sejam:   

 

5.1 Experiência Constitucional Norte Americana  

 

 A primeira contribuição constitucional deste país foi à elaboração e 

implementação de uma constituição escrita em 14 de setembro de 1987, de cunho 

formal, rígida e dotada de supremacia. 

 Ademais, surge na Constituição Americana a citada decisão proferida em 

1803, no famoso caso Marbury versos Madison pelo presidente da Suprema Corte 

Norte Americana, Marshall, a primeira decisão paradigmática de Controle de 

Constitucionalidade.  

A inauguração do Controle Difuso de Constitucionalidade, o fortalecimento do 

poder judiciário, a instituição da forma de governo republicana, forma de estado 

federal e o sistema de governo presidencialista, foram relevantes contribuições que 

fundamentaram as ideias basilares do constitucionalismo. 

 Sarlet (2012) relata que inicialmente a Constituição dos Estados Unidos da 

America não continha os direitos fundamentais, estes direitos foram acrescentados 

depois por emendas. Mesmo não tendo no seu corpo esses direitos fundamentais, 

possuíam a declaração da Virgínia de 1776, a partir dela foram criadas declarações 

de direitos, protegendo direitos fundamentais. 

  

5.2 Experiência Constitucional da França 

  

Na França eclodiu a marcante revolução da história, a revolução francesa, a 

qual aniquilou a monarquia, a nobreza, ou seja, os dominadores, impondo a 

segunda constituição escrita da Europa no ano de 1791, afirmando largamente os 

seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 
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A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, até 

hoje faz parte do bloco de constitucionalidade da França, afirmando no seu art. 16 

que: “Toda sociedade na qual não é assegurada a garantia de direitos nem a 

separação de poderes não tem uma constituição”. 

 Além da segunda constituição escrita da Europa, e a preservação do princípio 

da separação de poderes, a França contribuiu com o constitucionalismo ao implantar 

o poder constituinte originário e derivado. 

 Bulos descrevendo os fatos relevantes do constitucionalismo moderno 

elucida: 

- As constituições passaram a ser escritas, instrumentalizando as 
ordenações constitucionais dos Estados em documentos formais, dotados 
de coercibilidade, cujas normas devem integrar um código sistemático e 
único de todo o seu conteúdo. Disso promana o caráter racionalizador, 
estabilizante, instrumental e de segurança jurídica das cartas supremas, 
exteriorizados pelas notas de calculabilidade (o Estado só pode interferir na 
economia mediante previsão legal) e da publicidade (os atos constitucionais 
devem ser levados ao conhecimento de todos, pelos órgãos oficiais de 
comunicação, e, em especial, publicados nos diários de justiça).   
- Limitação das funções estatais, não apenas as executivas e as judiciárias, 
mas também as legislativas. 
- tutela reforçada dos direitos e garantias fundamentais, exigência que se 
impõe globalmente a todas as funções do Estado, e não apenas a um ou 
outro poder. Daí o movimento constitucionalista ter defendido que todo texto 
constitucional deve estatuir uma declaração de direitos para nortear os atos 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. (BULOS, 2012, p.74-75). 
 
  

É nesse período que surge a segunda geração dos Direitos Fundamentais, os 

direitos coletivos: igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. Os quais têm 

caráter positivo, pois exigem do Estado prestação jurídicas ou materiais.  

 

6 O CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO   

 

Inicia-se no século XVIII prosseguindo até os dias atuais. Esse período 

discorre sobre diversos assuntos relevantes para a história do constitucionalismo, 

mas faremos um corte metodológico, enfatizando apenas o objetivo do estudo em 

referência.  

Tavares (2012) reafirma que em todas as fases, o constitucionalismo 

apresenta uma constante, “que é a limitação do governo pelo Direito, as 

denominadas “limitações constitucionais”, opondo-se, desde sua origem ao governo 

arbitrário”.    
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E assim sendo, essa fase brindou a supremacia e normatividade da 

constituição, tornando-se esta o centro do ordenamento jurídico, nesse sentido, qual 

a relevância dessa mudança?  

Barroso responde a indagação: 

 

Uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do século XX 
foi a atribuição à norma constitucional do status de norma jurídica. Superou-
se, assim, o modelo que vigorou na Europa até meados do século XIX, no 
qual a Constituição era vista como um documento essencialmente político, 
um convite à atuação dos Poderes Públicos. A concretização de suas 
propostas ficava invariavelmente condicionada à liberdade de conformação 
do legislador ou à discricionariedade do administrador. Ao judiciário não se 
reconhecia qualquer papel relevante na realização do conteúdo da 
constituição. (BARROSO, 2013, p.284). 
 

 

Seguindo o legado do constitucionalismo norte americano fundado na 

supremacia da Constituição e resguardado por mecanismos de controle de 

constitucionalidade, Barroso descreve a Constituição como norma jurídica. 

 

6.1- Constituição como Norma Jurídica. 

 

 Consequências relevantes: 

 

a) a Constituição tem aplicabilidade direta e imediata às 
situações que contempla, inclusive e notadamente as referentes à proteção 
e promoção dos direitos fundamentais. Isso significa que as normas 
constitucionais passam a ter um papel decisivo na postulação de direitos e 
na fundamentação de decisões judiciais. 

b) a Constituição funciona como parâmetro de validade de 
todas as demais normas jurídicas do sistema, que não deverão ser 
aplicadas quando forem com ela incompatíveis. A maior parte das 
democracias ocidentais possui supremas cortes ou tribunais constitucionais 
que exercem o poder de declarar leis e atos normativos inconstitucionais. 

c) os valores e fins previstos na Constituição devem orientar o 
intérprete e o aplicador do Direito no momento de determinar o sentido e o 
alcance de todas as normas jurídicas infraconstitucionais, pautando a 
argumentação jurídica a ser desenvolvida. (BARROSO, 2013, p.220).     

 

Como ratificado pelos autores, a supremacia da constituição foi o notável 

triunfo do constitucionalismo, uma vez que, por meio desta foi assegurado 

efetivamente a separação e limitação dos poderes, tornando-se o meio mais viável 

de proporcionar à sociedade a garantia de seus direitos. 

A supremacia constitucional elimina a figura do soberano, bem como na 

inércia do legislador ou do administrador, o judiciário tem poder vinculante para 
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acionar estes poderes e também obrigá-los cumprir certas garantias, bem como, 

respaldar direitos líquidos e certos. 

Ainda no período compreendido surge a terceira geração de Direitos 

Fundamentais, os direitos trans individuais, ligados ao valor de fraternidade e 

solidariedade.  

 

7 CONSIDERAÇÕS FINAIS 

 

Percorrendo a história até chegar à antiguidade, mas especificamente no 

período em que predominou o constitucionalismo primitivo e antigo, a análise leva-

nos a refletir como a sociedade à época conseguiu limitar o poder para que 

houvesse a garantia de seus direitos e melhor organização social. 

Percebe-se desde tempos tão remotos o anseio social para a efetivação de 

uma supremacia de ordem legal como meio de resguardar direitos, visto que estes 

nascem do consenso entre governantes e governados, seguindo o enfoque do 

Estado democrático de direito, existindo por alicerçar-se na lei fundamental, a 

constituição.  

Diferentemente do período medieval, na sua primeira fase, não é concebível a 

ideia de um poder absoluto que cria, interpreta, aplica e revoga leis ao seu bel 

prazer, pode resguardar direitos, tendo em vista que tal unilateralidade imposta 

cerceia todas as reais garantias sociais. 

Mais ainda, o período moderno alavancou o constitucionalismo, instituindo as 

constituições escritas e estabelecendo a tripartição de poder. A garantia dos 

almejados direitos já era nítida, porém havia discricionariedade para sua efetivação, 

isto é, o Legislativo e o Executivo apenas o reconheciam como declaração de 

direitos.     

Na atualidade, a supremacia da constituição é evidente por ser norma 

jurídica, propiciando ao poder Judiciário faculdade para acionar as esferas 

legislativas e executivas para aplicação e efetivação de direitos. A supremacia da 

constituição é legado de muitas lutas e conquistas sociais. 

Fazendo alusão ao problema proposto na presente pesquisa: É possível a 

efetiva garantia de direitos sem uma limitação constitucional vinculante? A história 

constitucional apontou não ser possível, pois se não há obrigação, o bel prazer 

discricionário não contribui para a efetivação de direitos líquidos e certos.  
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A conclusão proposta ao problema da pesquisa não é unilateral, uma vez que 

a dinâmica do direito é crescente, enfatizando e oportunizando novas pesquisas, 

debates, conceitos e respostas.   

 

THE CONSTITUTION OF SUPREMACY AND THE RIGHTS OF WARRANTY 
 
 

Abstract 
 

This paper aims to present the evolution of the constitutionalist movement from the 
state power limitation by the separation of powers, guarantee of rights and 
supremacy of the constitution. The evolution of society provided the State of birth, 
which has undergone numerous social, economic, structural, political, and therefore 
legal. If once the company was governed by absolute power, vested political 
strength, economic, military, legal and divine, so desfavorecia the guarantee of rights, 
since that was imposed unilateral misshapen to the concerns of society, therefore, 
the absolutism had to be restrained, and as a democratic alternative to that 
guarantee, constitutionalism arises, which has three basic concepts, but essential : 
the first basic concept is guided on the principle of limited government, the second 
includes ensuring rights and the third lists as the separation of powers. Referring to 
the literature review of André Ramos Tavares, Ingo Wolfgang Sarlet, Luis Roberto 
Barroso, Karl Loewenstein and among other renowned scholars relevant to the 
theme, which define concepts, controversies and expose each author of his peculiar 
way, describes how constitutionalism emerged since ancient times, covering the 
historical stages of antiquity to the present day, systematizing the study in vogue and 
proving that the development of this institute was vital to the supremacy of the 
constitution , making the structured state, knowledgeable of its objectives, goals, 
defined functions, and especially respecting and providing the guaranteed rights as 
desired. So not being intelligible the idea of an absolute power that creates, 
interprets, applies and repealing laws at will, can protect rights, as these are born of 
consensus between rulers and ruled, following the idea of a democratic state, there 
by firmly grounded in fundamental law, the Constitution.  
 
Key Words: Constitutionalism. Democracy. Rule of law. Rights Guarantee. 
Supremacy of the Constitution. 
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RESUMO: O presente trabalho analisará a força da filosofia do direito na discussão ética, religiosa e 

legalista da constitucionalidade do artigo 5º, da Lei Federal nº. 11.105/2005, denominada Lei de 

Biossegurança sobre suas questionadas inovações. A legalização das pesquisas com células-tronco, 

ligadas ao direito à vida, principalmente na gênese da vida, deve-se realizar uma correlação com os 

ensinamentos de Aristóteles precursor do estudo sobre a ética. Tal proposta tem como objetivo 

analisar a importância da ética aristotélica nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para 

entender e compreender a bioética por meio da perspectiva científica e religiosa relacionadas com as 

pesquisas com células-tronco. Para alcançar tal objetivo foi realizada uma pesquisa pelo método 

dedutivo, qualitativo, exploratório e bibliográfico, demonstrando a complexidade do comportamento 

humano em proporcionar maior familiaridade com idéias ou a descoberta de intuições sobre a 

legalização das pesquisas com células-tronco as quais foram feitas por meio de estudos sistematizados 

que marcaram as visões de estudiosos ligados ao Direito Civil, Direito Constitucional e a Bioética. A 

filosofia defendida por Aristóteles preza a ética como virtude e evolução humana, enfatizando sua 

importância nas atitudes praticadas referidas, principalmente, a essência do ser humano. Por se tratar 

de um assunto delicado houve a necessidade da implantação de uma lei que tratasse especialmente do 

assunto envolvendo as pesquisas das células-tronco embrionárias in vitro, em que destaco três votos 

dos ministros do STF, cada um com sua opinião particular, embasados direta ou indiretamente nos 

ensinamentos aristotélicos, prezando a ética e os valores humanísticos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Filosofia. Embrião. Células-Tronco. Ética. 

THE PHILOSOPHICAL ETHICS IN THE REASON OF RESEARCH WITH EMBRYONIC 

HEART CELLS 

 

ABSTRACT: The present work will analyze the strength of the philosophy of law in the ethical, 

religious and legalist discussion of the constitutionality of article 5, of Federal Law no. 11.105 / 2005, 

called the Biosafety Law their questioned innovations. The legalization of stem-cell research, linked to 
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the right to life, especially in the genesis of life, must be correlated with the teachings of Aristotle's 

precursor to the study of ethics. This proposal aims to analyze the importance of Aristotelian ethics in 

the votes of the Ministers of the Federal Supreme Court to understand and understand bioethics 

through the scientific and religious perspective related to stem cell research. In order to achieve this 

objective, a deductive, qualitative, exploratory and bibliographic research was carried out, 

demonstrating the complexity of human behavior in providing greater familiarity with ideas or the 

discovery of intuitions about the legalization of stem cell researches that were done through of 

systematized studies that marked the visions of scholars related to Civil Law, Constitutional Law and 

Bioethics. The philosophy defended by Aristotle values ethics as virtue and human evolution, 

emphasizing its importance in the practiced attitudes referred, mainly, the essence of the human being. 

Because it was a delicate matter, it was necessary to implement a law that dealt specifically with the 

subject of embryo stem cell research in vitro, in which I highlight three votes of the STF ministers, 

each with their own opinion, based directly or indirectly on the Aristotelian teachings, praising ethics 

and humanistic values. 

 

KEYWORDS: Philosophy. Embryo. Stem cells. Ethic. 
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INTRODUÇÃO 

 A ética Aristotélica se baseia nas virtudes atribuídas ao homem que está em constante busca 

pela felicidade. Aristóteles procura descobrir em que consiste a felicidade do homem de acordo com a 

conduta ética. A partir de seus estudos verifica que a virtude, ligada à justiça, é tida a partir do meio 

termo das ações humanas. 

 Em Ética a Nicômaco, Aristóteles (2009) aborda vários temas desde doutrina da justiça e dos 

direito até mesmo sentimentos essenciais ao homem como a amizade, a prudência e as virtudes 

intelectuais, também fala sobre vida social e comunidade.  

 A partir desse estudo sobre a ética Aristotélica, analisamos a importância, da mesma, nos 

votos Ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandovski do Supremo 

Tribunal Federal sobre a legalização das pesquisas com células-tronco. 

 Tais pesquisas estão relacionadas diretamente com a ética, considerando as enormes 

discussões que envolvem esses tipos de pesquisas por estarem ligadas ao direito à vida, principalmente 

na gênese da vida, de acordo com as mais variadas teorias e, como Aristóteles é considerado precursor 

do estudo sobre a ética, tratando de assuntos relacionados com as atitudes humanas. 

 Utilizando o direito e a justiça em suas conclusões, apresentamos o seguinte problema a ser 

resolvido: de que forma a ética aristotélica influenciou nos votos dos Ministros Carlos Alberto 

Menezes Direito, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandovski do Supremo Tribunal Federal? 

 Portanto, este trabalho tem como objetivo geral, analisar a importância da ética 

aristotélica e como objetivos específicos: compreender a ética aristotélica; compreender a 

bioética por meio da perspectiva científica e religiosa e verificar a prensença da ética 

aristotélica nos votos dos Ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Gilmar Mendes e 

Ricardo Lewandovski do Supremo Tribunal Federal. 

 

METODOLOGIA 
 

 O presente projeto foi realizado por meio do método dedutivo, que parte da compreensão da 

regra geral para então compreender os casos específicos, por ser um processo de análise de 

informações que nos leva a uma conclusão, ou seja, usa-se da dedução para encontrar o resultado final. 

(Vergara, 2010) 

 O trabalho foi realizado com abordagem de cunho qualitativo, pois segundo Lakatos 

e Marconi, este tipo de metodologia analisa e interpreta aspectos mais profundos, 

demonstrando a complexidade do comportamento humano, ou seja, proporciona uma análise 

mais detalhada sobre hábitos, tendências do comportamento humano. (Lakatos, 2009, p. 269) 

 Com base nos objetivos a pesquisa foi exploratória. Tendo como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explicito ou 
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construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições.  

 Conforme Antônio Carlos Gil (2014, p. 27), na pesquisa exploratória a coleta de 

dados pode ocorrer de diversas maneiras e em nosso trabalho se deu pelo levantamento 

bibliográfico e pela a análise de exemplos que estimulem a compreensão, como foi feito nos 

votos dos Ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandovski 

do Supremo Tribunal Federal.  

 Em relação aos procedimentos técnicos a pesquisa foi bibliográfica, pois na visão de 

Lakatos e Marconi, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

estudado, desde as publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros. Sua finalidade é 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto. (Lakatos, 2004) 

 De acordo com a ética Aristotélica juntamente com os votos dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal sobre a legalização das pesquisas com células-tronco foi feito um estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicados. Tais acervos proporcionam um melhor 

entendimento à sociedade acadêmica em geral.  

 Esta pesquisa marca bibliograficamente as visões de autores, estudiosos e pensadores ligados 

ao Direito Civil, Direito Constitucional e Bioética, os quais procuram mostrar de que forma podemos 

discutir a legalização e a ética das pesquisas sobre células-tronco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os estudos de Aristóteles para nossa sociedade foi fundamental para estabelecer a força da 

filosofia especulativa no pensamento contemporâneo, sustentando as mudanças nos seres não 

contrariando os princípios fundamentais de identidade. 

 A partir da construção histórica da humanidade, em especial a revolução francesa no ano de 

1789, gerando garantias e direitos fundamentais aos indivíduos, criou-se também possibilidades de 

perceber a importância do estado e das instituições na construção de uma sociedade mais humana. 

Tenta-se a partir daí viabilizar a valoração do sujeito/eu e sua importância como fonte inspiradora de 

um direito positivo.  

 Com essa evolução histórica, que envolve a construção da ética aristotélica, verifica-se que é 

possível fazer estudos de casos envolvendo interesses humanos e da sociedade circundante para 

produzir estudos de casos como, por exemplo, a utilização de células-tronco embrionárias retiradas de 

embriões resultantes da fertilização in vitro, desde que criopreservados durante três anos com o 

consentimento dos genitores e não utilizados no respectivo procedimento. 
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 O problema do valor, da conduta, da ação e do bem a ser realizado constitui o estudo da 

ética. O Direito, como experiência humana, situa-se no plano da Ética, referindo-se a toda a 

problemática da conduta humana subordinada a normas de caráter obrigatório.  

 A ética, que teve seus primeiros questionamentos realizados por Aristóteles, ainda é muito 

discutida no âmbito jurídico contemporâneo, gerando questionamentos sobre o que é ético nos 

conflitos de ordem social que o direito intervém. 

 Conforme Aristóteles, ética advém dos interesses coletivos a partir do ethos. Esta palavra 

teve sua origem na Grécia é significa valores, hábitos, harmonia e deu origem ao que conhecemos por 

ética que é o conjunto de hábitos e ações que visam o bem comum de determinada comunidade.  

 Como o direito também visa o bem da coletividade, esta pesquisa contribui para um melhor 

entendimento da sociedade acadêmica do papel da ética aristotélica no direito, tendo como exemplo 

estudos sobre os votos dos Ministros do STF. 

 

A ÉTICA ARISTOTÉLICA 

 

 Se com Platão a filosofia já havia alcançado extraordinário nível conceitual, com a intenção 

de uma sociedade ideal na qual os dois conjuntos de interesses são mantidos juntos à força, juntamente 

como a Lei deve moldar o real, para Aristóteles o real deve moldar a Lei, única forma de seu 

cumprimento ser possível a todos. 

 A exposição destes conceitos na Ética de Aristóteles parece estar diretamente dirigida contra 

a Utopia platônica que, na visão de Aristóteles, está condenada ao fracasso porque não respeita os 

impulsos do homem, seus apetites e paixões.  

 Pode-se afirmar que Aristóteles, por meio do rigor de sua metodologia, pela amplitude dos 

campos em que atuou com seu empenho em considerar todas as manifestações do conhecimento 

humano como ramo de um mesmo tronco, foi o primeiro pesquisador científico. (Aristóteles, 2009) 

 Aristóteles nasceu em Estagira, Macedônia, em 384 a.c. por essa razão é conhecido com O 

Estagirita. Desde 367, em Atenas foi durante vinte anos discípulo de Platão. Após a morte do mestre, 

instalou-se em Asso, na Eólida, e depois em Lesbos, até ser chamado em 343 à corte de Filipe da 

Macedônia para encarregar-se da educação de seu filho, que passaria à história a ser denominado 

como Alexandre, o Grande. (Aristóteles, 2009) 

 A dualidade entre o bem comum e o bem individual que é a essência da Ética, torna-se, com 

Aristóteles, totalmente deslocada, pois tenta pensar em uma sociedade na qual as instituições, baseadas 

numa análise das paixões humanas, harmonizam-se em sentimentos básicos dos seres humanos de 

forma a produzir o melhor resultado possível.  

 Aristóteles busca uma Ética do Possível, que não desrespeite as paixões humanas, mas antes 

as oriente pelo caminho da ponderação até a maturidade racional do equilíbrio. (Aristóteles, 2009) 
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 O problema do valor da conduta ou do valor da ação, do bem a ser realizado, que constitui o 

estudo denominado ética, mas não discordamos deles quanto à visão da experiência jurídica como um 

momento da vida ética.  

 O Direito, como experiência humana, situa-se no plano da Ética, referindo-se a toda a 

problemática da conduta humana subordinada a normas de caráter obrigatório. (Reale, 2008, p. 36) 

 Como nenhum filósofo antes dele, Aristóteles compreendeu a necessidade de integrar o 

pensamento anterior à sua própria pesquisa. Por isso, começa procurando resolver o problema do 

conhecimento do ser a partir das antinomias acumuladas por seus predecessores: unidade e 

multiplicidade, percepção intelectual e percepção sensível, identidade e mudança, problemas 

fundamentais, ao mesmo tempo, do ser e do conhecimento.  

 

A FILOSOFIA MODERNA E O PROBLEMA DO CONHECER 

 

 A Filosofia marca o pensamento moderno, que se inicia com o Humanismo, desde o início 

apresenta acentuada preocupação pelo problema dos limites e das possibilidades do conhecimento 

científico de maneira particular.  

 Desde os humanistas italianos que receberam elementos da filosofia platônica, em contraste 

com o aristotelismo medieval, o que caracteriza as novas tendências é a preocupação de explicar a 

natureza segundo as suas leis imanentes, situando o problema do homem no universo, e 

compreendendo o universo à luz do destino humano.  

 Aos poucos, foi se formando e afirmando a tendência de colocar o problema do 

conhecimento como o principal problema da Filosofia, independentemente de prévias colocações 

metafísicas, por se referir ao problema do homem como ente que conhece.  

 Essa tendência foi robustecida pelas exigências da nova ciência, como se reflete no 

pensamento de Leonardo da Vinci e de Galileu Galilei. Cabendo a este a colocação inicial da 

metodologia moderna, apurando sutilmente processos de análise e de síntese, na unidade dos métodos 

compositivo e resolutivo, que se complementam e ao mesmo tempo se comprovam. (Reale, 2008, p. 

45) 

 A preocupação pelos fundamentos das verdades científicas, em atitude de reserva contra 

argumentos de autoridade, acentua-se ainda mais ao se constituírem as duas grandes correntes, cujo 

diálogo assinala o sentido dos novos tempos: racionalismo de Descartes e empirismo de Bacon. 

(Reale, 2008, p. 46) 

 A Filosofia reduzir-se-ia à Dialética, convertendo-se o real no ato de conhecer, dada a 

unidade essencial e in fieri da atividade cognoscitiva com o conteúdo dessa atividade mesma.  

 Apesar das diversidades de interpretação e de casos isolados aparentemente discordantes, 

parece-nos justificada a afirmação feita de que a Filosofia clássica e a medieval deram maior 

importância ou relevo à Teoria do Ser, enquanto que a Filosofia moderna se distingue por ter dado 

importância maior à Teoria do Conhecimento.  
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 A palavra princípio tem duas acepções: uma de natureza moral, e outra de ordem lógica. 

Quando dizemos que um indivíduo é homem de princípios, estamos empregando, evidentemente, o 

vocábulo na sua acepção ética, para dizer que se trata de um homem de virtudes, de boa formação e 

que sempre se conduz fundado em razões morais. (Reale, 2008, p. 59) 

 Para se formar noção clara do que seja princípio, é necessário recordar, previamente, o que 

se entende logicamente por juízo. Quando formulamos um juízo? Quando emitimos uma apreciação a 

respeito de algo, quer negando, quer afirmando uma qualidade; se digo que uma parede é branca, estou 

atribuindo a um ente determinada qualidade, a brancura, reconhecendo que esta qualidade lhe 

corresponde de maneira necessária. (Reale, 2008, p. 59) 

 Princípios são, pois, verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia 

de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da 

realidade.  

 Também se denominam princípios certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou 

resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema particular de 

conhecimentos, como seus pressupostos necessários.  

 

SURGIMENTO DA VIDA HUMANA 

 

 Para um melhor entendimento do conceito de fecundação é fundamental compreender o 

problema de definir o início da vida sobre as diversas teses apresentadas quanto ao momento inicial da 

vida. Segundo a teoria da fecundação: 

 
A vida humana acontece a partir da fecundação, desenvolvendo-se continuamente o 

zigoto, que é constituído por uma única célula já podemos considerar como um ser 

humano embrionário. É no momento da fecundação que a mulher engravida, 

acolhendo o zigoto e lhe propiciando um ambiente próprio para o seu 

desenvolvimento. (Chalmers, 1993, p. 109) 

 

 Considerando que a pessoa humana em sua individualidade genética e especificidade ôntica 

já existem no próprio instante da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozóide masculino 

(Reale, 2008, p. 377).  

 Coincidindo, então, concepção e personalidade que é a qualidade de quem é pessoa, pouco 

importando o processo em que tal concepção ocorra: se artificial ou in vitro, se natural ou in vida. O 

que se diferencia em tema de configuração da pessoa humana é tão somente uma quadra existencial da 

outra.  

 A primeira quadra se inicia com a concepção e perdura enquanto durar a gestação feminina, 

compreendida esta como um processo contínuo, porque abrangente de todas as fases de vida humana 

pré-natal. (Chalmers, 1993, p. 181) 

 A segunda quadra começa quando termina o parto, desde que realizado com êxito, aí já se 

tem um ser humano. Em ambos os estágios do processo a pessoa humana já existe e é merecedora da 
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mesma atenção, da mesma reverência, da mesma proteção jurídica. A ideia do zigoto ou óvulo 

feminino fecundado como simples embrião de uma pessoa humana é vê-lo como um ser humano 

embrionário. (Chalmers, 1993, p. 181) 

 Por sua vez, a Bioética é o conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e 

justificam eticamente os atos humanos que podem ter efeitos irreversíveis sobre os fenômenos vitais, 

tendo uma visão moral e política. Conceitua-se como a ciência da vida em atenção à saúde, utilizando 

uma variedade de legislação ética em um cenário interdisciplinar. (Kottow, 2005, p. 53) 

 A Lei de Biossegurança (BRASIL, 2005) é todo um bem concatenado bloco normativo que, 

debaixo de explícitas, cumulativas e razoáveis condições de incidência, favorece a propulsão de linhas 

de pesquisa científica das supostas propriedades terapêuticas de células extraídas dessa heterodoxa 

realidade que é o embrião humano in vitro método de reprodução assistida, destinado a superar a 

infertilidade conjugal.  

 

BIOÉTICA 

 

 De acordo com José Roberto Godim (2003), proposta original da palavra Bioética, feita em 

1970, pelo Prof. Van Rensselaer Potter, tinha uma grande preocupação com a interação do problema 

ambiental às questões de saúde. Atualmente, esta primeira proposta é classificada por Potter como 

Bioética Ponte, especialmente pela característica interdisciplinar que foi utilizada como base de suas 

idéias.  

 O termo Bioética, ainda durante a década de 1970, devido à crescente repercussão dos 

avanços na área da saúde, foi sendo utilizado em um sentido mais estrito. Alguns autores desses anos 

restringiram esta reflexão apenas às questões de assistência e pesquisa em saúde.  

 O Professor Warren Reich reiterou, em 1995 sua perspectiva para o termo, incorporando à 

sua proposta de Bioética as perspectivas interdisciplinar, pluralista e sistemática. Maurizio Mori 

(1994) destaca muito bem sobre os fatores que contribuíram para esse processo são muitos e vale à 

pena lembrar alguns escândalos relativos à experimentação clínica; o transplante do coração; os 

problemas levantados pela impossibilidade de generalizar a diálise.  

 E, também é incontestável o papel central e decisivo assumido antes pela questão do aborto, 

em seguida, ainda nos anos de 1970, pelas questões que dizem respeito à morte e que foram levantadas 

pelo célebre caso de Karen Ann Quinlan. Nos Estados Unidos é, sobre tudo, o debate sobre o aborto 

que polariza o interesse.  

 Conforme Godim (2003), em 1988, o Prof. Potter reiterou as suas ideias iniciais criando a 

Bioética Global. Ele entendia o termo global como sendo uma proposta abrangente, que englobasse 

todos os aspectos relativos ao viver, isto é, envolvia a saúde e a questão ecológica.  

 Mas essa proposta foi interpretada de variar maneiras, em que uma das ideias foi que seria 

estabelecido um único paradigma filosófico para o enfoque das questões morais na área da saúde, 

caracterizando uma nova forma de imperialismo.  
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 Com o objetivo de resgatar a sua reflexão original, o Prof. Potter propôs a nova definição de 

Bioética Profunda, em 1998, aplicando a ela o conceito de Ecologia Profunda, do filósofo norueguês 

Arne Naess. Esta proposta abrangente e humanizadora da Bioética já vinha sendo defendida por outros 

autores. 

 

Pesquisas com Células-Tronco 

 

 Todos os dispositivos do art. 5º, da Lei Federal nº. 11.105, (BRASIL, 2005), popularizada 

como Lei de Biossegurança. Dispositivos que torno a transcrever para um mais demorado passar de 

olhos sobre as suas questionadas inovações. Ei-los: 

 
Art. 5. É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 

embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização “in vitro” e 

não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 

I – sejam embriões inviáveis; ou  

II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta 

Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 

(três) anos, contados a partir da data de congelamento. 

§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia 

com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 

apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. 

§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e 

sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 

1997” (“Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: pena: 

reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa”). 

 

 A fecundação é feita em laboratório, utilizando-se o sêmen doado e os óvulos obtidos 

mediante aspiração folicular. A prática médica consolidada é retirarem diversos óvulos para serem 

fecundados simultaneamente. Implantam-se de dois a três embriões fecundados no útero da mãe e o 

remanescente é congelado. Apesar de nenhuma realidade ou forma de vida pré-natal ser uma pessoa 

física ou natural, ainda assim faz-se portadora de uma dignidade que importa reconhecer e proteger.  

 Reconhecer e proteger aclare-se, nas condições e limites da legislação ordinária mesma, 

devido ao mutismo da Constituição quanto ao início da vida humana. Mas um mutismo 

hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo para a legislação ordinária ou usual, 

até porque, segundo recorda Sérgio da Silva Mendes, houve tentativa de se embutir na Lei Maior da 

República a proteção ao ser humano desde a sua concepção. (BRASIL, 2005) 

 É o que o que noticiam os anais da Assembleia Nacional Constituinte de 1986/1987, assim 

invocados por Deocleciano Torrier Guimarães (2017), o positivismo-lógico apela para os métodos 

tradicionais de interpretação, entre eles o da vontade do legislador. A averiguação, se não vinculante, 

ao menos conduz a hermenêutica sobre caminhos objetiváveis. Como explica a antropóloga Débora 

Diniz o diagnóstico de inviabilidade do embrião constitui procedimento médico seguro e atesta a 

impossibilidade de o embrião se desenvolver. 
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Mesmo que um embrião inviável venha a ser transferido para um útero, não se 

desenvolverá em uma futura criança. O único destino possível para eles é o 

congelamento permanente, o descarte ou a pesquisa científica;  

a) que se trate de embriões congelados há pelo menos três anos da data da 

publicação da lei, ou que, já efetivamente congelados nessa data, venham a 

complementar aquele mesmo tempo de três anos. Marco temporal em que se dá por 

finda – interpreto - quer a disposição do casal para o aproveitamento reprodutivo do 

material biológico até então mantido “in vitro”, quer a obrigação do respectivo 

armazenamento pelas clínicas de fertilização artificial, quer, enfim, a certeza da 

íntegra permanência das qualidades biológico-reprodutivas dos embriões em estado 

de congelamento; 

b) o consentimento do casal-doador para que o material genético dele advindo seja 

deslocado da sua originária destinação procriadora para as investigações de natureza 

científica e finalidade terapêutico-humana;  

 

 A antropóloga Débora Diniz ostenta uma clara finalidade ética ou de submissão da própria 

Ciência há imperativos dessa nova ramificação da filosofia, que é a bioética, e dessa mais recente 

disciplina jurídica em que se constitui o chamado biodireito. (Wider, 2007). 

 Testemunho intelectual de José Afonso da Silva fala que pessoas físicas ou naturais 

abrangem, tão-somente, aquelas que sobrevivem ao parto feminino, chama de personalidade civil, 

quando a pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro, conforme o Código Civil (BRASIL, 2012) em seu Artigo 2º.  

 Cuja interpretação de que é preciso vida pós-parto para o ganho de uma personalidade 

perante o Direito segundo a teoria natalista: Em oposição às teorias da personalidade condicional e da 

concepcionista: 

 
A teoria “natalista”, o nascituro adquirindo personalidade civil (aptidão de adquirir 

direitos e contrair obrigações) somente com o nascimento, quando o feto passa a ter 

existência própria. Os defensores dessa teoria consideram que antes desse momento 

existiria apenas uma expectativa de personalidade, razão pela qual a lei resguardaria 

direitos ao nascituro.  

Teoria da personalidade condicional, em que o nascituro possui direitos sobre 

condição suspensiva, vale dizer, se a condição não for alcançada, será como se esses 

direitos nunca tivessem existido, implicando concluir pela existência de mera 

expectativa de direitos.  

Teoria “concepcionalista”, a personalidade começa a partir da concepção, sendo 

certo que o nascituro deve ser considerado pessoa. Saliente-se que poderá, portanto, 

contrair direitos, porque possui personalidade, ou seja, detêm todos os direitos do 

estado de filho. Conforme esta teoria, a personalidade independe do nascimento com 

vida (MORAES, 2018)  

 

 Essas teorias constatam que o Direito protege por modo variado cada etapa do 

desenvolvimento biológico do ser humano com a finalidade de proteção dos direito fundamentais do 

nascituro que vai aumentando à medida que as etapas do crescimento vão se adensando a carga de 

investimento natural e pessoal dos genitores e familiares.  

 
Após o nascimento, implica assumir que a fecundação expressaria não apenas um 

marco simbólico na reprodução humana, mas a resumiria heuristicamente; uma tese 

de cunho essencialmente metafísico. 

No entanto, não há como comparar as proteções jurídicas e éticas oferecidas a uma 

pessoa adulta com as de um embrião. Portanto, considerar o marco da fecundação 
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como suficiente para o reconhecimento do ser humano como detentor de todas as 

proteções jurídicas e éticas disponíveis Isso não impede que nosso ordenamento 

jurídico e moral possa reconhecer alguns estágios da Biologia humana como 

passíveis de maior proteção do que outros. (BRASIL, 2005) 

 

DIVAGAÇÕES CIENTÍFICAS 

 

 Trazendo para os dias atuais, assistindo ao quadro de evolução humana acompanhado da 

evolução científica, vê-se que o homem usa atualmente dos mais variados métodos e pesquisas para 

chegar a um ideal almejado. (Bittar, 2018) 

 Entre eles estão às pesquisas com células-tronco, a eutanásia, a ortotanásia, a clonagem 

humana, a manipulação das cadeias de cromossomos, a escolha de sexo, enfim, dilemas que os 

avanços técnicos têm colocado à prova o direito, sendo necessário o surgimento de novas perspectivas 

teórico-jurídicas, técnico-jurídicas e ético-jurídicas, provocando a conjugação de estudos e atitudes 

dialógicas no sentido da renovação dos conhecimentos para que se possa fazer frente as inovações 

advindas do empenho humano. (Bittar, 2018, p.128) 

 Segundo Bittar (2018), a bioética é uma resposta a essas necessidades hodiernas, consistindo 

na avaliação crítico-moral dos avanços médico, técnicos e científicos, pode-se dizer que constitui uma 

reação, com vistas a estabelecer o compasso reflexivo e dialógico ao avanço de técnicas aplicadas e 

experimentais que valores e conceitos humanos preexistentes ou recentemente adquiridos.  

 Eduardo Carlos Bianca Bittar (2018, p. 131-132) ainda afirma que a importância que é 

prestada a bioética e a grande divulgação ocorrem porque as novas formas de se organizar a vida e de 

se conviver com novidades tecnológicas deve-se dar um também sustentáculo reflexivo e dialógico. 

Sabe-se que a bioética utiliza das opiniões divergentes ou convergentes para resolver os conflitos da 

evolução tecnológica acelerada. 

 As intenções da bioética deve estar à prevalência de soluções para os problemas atuais, para 

isso é necessário ter uma fonte inspiradora, sendo esta ultima, conceitos extraídos da ética normativa e 

filosófica, para que se crie oportunidade para que se renovem as discussões sobre os fins da ciência, 

sobre a utilidade e os perigos sociais das questões nitidamente ético-filosófica. (Bittar, 2018) 

 Com suas palavras Eduardo Carlos Bianca Bittar (2018, p. 132-133) a bioética é uma 

discussão relevante, mas desde que esteja imbuída das mesmas intenções que a ética filosófica, a 

saber, o fenômeno da virtude, do caráter e da felicidade.  

 Segundo Robson Stigar (2010), para a bioética ser entendida como ciência é preciso lembrar 

seus objetivos, que é o estudo de normas e temas que regem a ação humana e sua intervenção técnica 

sobre a vida humana. Pode-se entender a bioética como ciência da vida ou ciência da saúde, ambas se 

referem à ação humana, atitudes humanas.  

 Ainda de acordo com Stigar (2010) os próprios cientistas afirmam que é a bioética quem 

dará respostas satisfatórias a sociedade, para a pessoa humana, dando-lhes a oportunidade de escolha 

nas suas ações.  



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
243 

 O que acontece no laboratório deve ser exposto a sociedade, e é a sociedade quem deve dizer 

o que fazer, ou seja a ética da sociedade deve estar presente na ética do laboratório. A bioética não 

nasceu com a ideia de proibir o desenvolvimento genético, mas nasceu com o principio de ter ética, no 

desenvolvimento da manipulação genética. (Stigar, 2010) 

 Na concepção para que o homem tenha o conforto que espera, muitas vezes é necessário que 

a ciência, usufrua da natureza de forma irresponsável, o que causa um grave desequilíbrio natural, e 

essa degradação não ocorre apenas pela manipulação dos organismos vivos, mas também por meio de 

atividades antrópicas impactantes. (Moraes, 2018) 

 O progresso da ciência aliado a falta de uma postura ética em relação ao uso dos recursos 

biológicos, poderá encadear uma catástrofe sem precedentes na história da humanidade, por isso a 

importância da criação da bioética, pois a mesma surge com a preocupação de estudar os dilemas 

éticos associados a pesquisa biológica, para que se estabeleça, uma ligação entre valores éticos e os 

fatos biológicos. (Moraes, 2018) 

 As melhorias fornecidas pela ciência criam duas contradições, ou seja, se por um lado ela 

possibilita a conquista da melhoria da qualidade de vida, por outro cria desacordos que precisam ser 

controlados para que não haja um desequilíbrio e não comprometa o bem-estar da vida humana no 

planeta. (Moraes, 2018) 

 Assim o avanço biotecnológico tem trazido muitas conquistas à humanidade, mas também 

muitos riscos. Analisando isto, entende-se que a aplicabilidade desta tecnologia na investigação 

científica precisa ser revista e repensada.  Nem tudo que é científico, é ético. Precisamos compreender 

o valor da bioética, para discernir até que ponto a ciência age em prol da humanidade.  

 

DIVAGAÇÕES RELIGIOSAS  

 

 Para Fátima Oliveira (2008), existe uma serie de dilemas e discussões na religião devido aos 

avanços nas áreas Biotecnologia e da Engenharia Genética.  

 Um dos problemas diz respeito às técnicas utilizadas na reprodução assistida, 

especificamente a fertilização in vitro, pois a utilização dos embriões em pesquisas tem gerado muita 

polêmica e acalorados debates principalmente entre os religiosos que sustentam que nos embriões. 

 Mesmo aqueles que não foram implantados em um útero, a vida manifestada pelas células 

está sob a regência de uma alma e, por isso, o uso ainda que terapêutico das células-tronco 

embrionárias pode ser comparado à prática de aborto. (Oliveira, 2008) 

 Segundo as pesquisas de Fátima Oliveira (2008), há divergências entre as religiões sobre o 

momento certo da concepção da alma, mesmo que todas defendam que a alma seja criada por Deus, 

algumas postulam a teoria da preexistência das almas no plano espiritual e o nascimento caracterizaria 

a reencarnação, outras sustentam que Deus cria a alma no momento da fecundação, quer ocorra de 

forma natural ou artificial.  
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 Segundo as pesquisas de Fátima Oliveira (2008), o Brasil é uma sociedade heterogênea, em 

que a liberdade de crença é garantida pela constituição federal. Essas crenças afetam a percepção e a 

leitura do mundo, o conjunto das alternativas disponíveis e a seleção da ação que irá ser realizada ou 

não.  

 Por isso os aspectos religiosos ou espirituais devem estar também incluídos em uma reflexão 

bioética, sempre preservando a autonomia, o respeito e o caráter plural das discussões.  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:  

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e as suas liturgias. (Art. 5º, Inciso VI, CF 1988) 

 

 De acordo com Fátima Oliveira (2008), as questões relacionadas com a fecundação in vitro, 

as quais a religião diz respeito são:  

 
Que tipo de vida existe nesse embrião?  

Há um espírito ou alma presente nele?  

É possível a vida nas células embrionárias sem a presença de uma alma?  

Nos embriões congelados, o que acontece com a alma se ela, realmente, estiver 

unida ao embrião?  

 

 Assim para a religião católica como veremos no próximo tópico deve ser respeitado e tratado 

como uma pessoa desde a sua concepção e, como pessoa todos os seus direitos devem ser 

reconhecidos, inclusive o primeiro de todos que é o direito à vida.  

 

Dizeres Católicos  
 

 Segundo Dr. Silvio de Macedo (2017), para a religião católica romana, a aquisição 

das células-tronco por meio de pesquisas cientificas, iria contra os princípios da moral e da 

integridade humana, contrariando o direito a vida, pois a vida humana começaria com a 

fecundação. Pois a manipulação de células-tronco embrionárias é vista com maus olhos: 

 
A bioética católica está fundamentada na fé e na razão. Dentro da visão católica 

existe o paradigma da sacralidade da vida, que está articulado em três princípios 

fundamentais: criação por Deus, indisponibilidade e inviolabilidade da vida humana. 

(Macedo, 2017) 

 

 A Religião católica segue provavelmente a partir dos ensinamentos e as ideias de Thomas de 

Aquino, no Século XIX, onde segundo ele, a pessoa seria posterior à fecundação, resultado da 

associação de uma alma a um corpo. Um dos paradigmas que mais ocasionam polemica e debate seria 

devido ao valor originado pelo o bom senso que atribui à dignidade humana. 
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 Onde percebemos que sua existência de vida dar-se após a concepção, causando um agravo e 

um sentimento de desrespeito a vida humana devido à utilização de material biológico para a 

experimentação. (Hegel, 2009, p.11) 

 Segundo o Dr. Silvio de Macedo (2017), as células-tronco embrionárias são motivos de 

polêmicas que vai contra a moral, por se tratar da criação e destruição de embriões humanos, razão 

essa que ocasiona inúmeras contradições e desacordos entre as nações da intitulada União Europeia. 

 Devido tais polêmicas acerca da moral de cada sociedade esse fato proporcionou novas 

pesquisas com células-tronco alternativas tornando possível, questionamentos éticos, criando novas 

linhas de pesquisas terapêuticas beneficiando a ciência. (Hegel, 2009, p.15) 

 O Dr. Silvio de Macedo (2017) destaca que para a igreja católica é inaceitável a fecundação 

da esposa com o esperma de um doador que não seja seu marido, e a fecundação com o esperma do 

marido de um óvulo que não provém da sua esposa.  

 Além disso, a fecundação artificial de uma mulher não casada, solteira ou viúva, seja quem 

for o doador, não pode ser justificada moralmente. A fecundação in vitro, mesmo a homóloga, é 

condenada por não haver ato sexual e porque no final sobram embriões.  

A fecundação homóloga consiste na fecundação do óvulo “in vitro”, ou seja, os 

gametas masculino e feminino são previamente recolhidos e colocados em contato 

para que sejam fecundados. O embrião resultante é transferido para o útero ou para 

as trompas nesse caso utilizam-se óvulos e espermatozóides do próprio casal 

interessado. (Macedo, 2017) 

 

 A Igreja Católica proíbe também o congelamento de embriões, mesmo que seja para garantir 

sua sobrevivência, mas não indica o que fazer com os milhares de embriões congelados já existentes 

no mundo.  

 

Dizeres Protestantes  

 

Segundo Marcel Niquet (2008, p. 22-23), os protestantes reconhecem o início da vida 

a partir da concepção, não existindo uma concordância, uma posição fixa entre as diversas 

denominações protestantes, validas mundialmente nas questões referentes às pesquisas com 

células troncas embrionárias. Existem os indivíduos que são não concordam e os que são 

favoráveis às pesquisas. Os que discordam levam em conta que a manipulação e destruição 

das células embrionárias seriam uma ofensa aos seres indefesos, por já se tratar de uma vida, 

ferindo a dignidade da pessoa humana e no caso dos que concordam. 

 Tais pesquisas somente são favoráveis quando não existe nenhum outro meio 

possível para obter os mesmos resultados satisfatórios somente deve ser utilizados embriões 

para o processo reprodutivo, visando apenas os benefícios que por meio das pesquisas poderá 

favorecer os seres humanos. (Niquet 2008, p. 23) 
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 Ainda segundo Marcel Niquet (2008, p. 23) as duas principais representantes do 

pentecostalismo protestante no Brasil são a Assembléia de Deus e a Igreja Universal do Reino 

de Deus. Para as duas principais igrejas não existem ensinamentos formais de quando poderia 

considerar o exato início da vida.  

 Na Assembléia de Deus, que é considerada a maior igreja pentecostal no Brasil, é 

defendida a doutrina de que a vida humana se inicia com a concepção, portanto possui uma 

visão contrária as pesquisas por haver destruição de embriões, considerando um grave pecado 

diante de Deus. (Niquet, 2008, p. 25) 

 Conforme afirmou o Pastor Pedro Ribeiro em seu discurso para o plenário da 

Câmara, em que afirma que a Assembléia de Deus não pensa contraria a ciência apenas 

gostaria que a mesma unificasse suas qualidades intelectuais e procedimentos científicos com 

o conhecimento Divino de Deus o criador dos céus e da terra que sabe o momento exato da 

ocorrência da procriação humana de forma natural.  

 
ANALISE DE DADOS 

 

VOTO DO MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 

 

 A ética aristotélica pode ser notada nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF), diretamente e indiretamente. No caso do Ministro Menezes Direito, Aristóteles foi citado 

diretamente.  

 O Ministro mencionou estudos do filósofo para afastar as idéias de que o embrião não será 

ninguém fora do útero, Segundo Menezes Direito, o embrião foi gerado para ser e não para não ser. É 

um ser em potência e essência, em ininterrupta atualização.  

 Baseado nas idéias e estudos de Aristóteles e em outros estudiosos, Menezes Direito, 

considerou parcialmente procedente a Ação Direta de Constitucionalidade. Direito fez uma análise 

sobre a falta de controle dos trabalhos realizados nas clínicas especializadas em fertilização in vitro.  

 O Ministro lembrou ainda que faltam capacitação às agencias sanitárias para fiscalização das 

clínicas e dos embriões em poder dessas clínicas. Ele ressaltou que ainda é necessária uma 

regulamentação do setor, que ainda não existe e ainda disse que se preocupa com o risco de que se 

realizem experiências genéticas e até mesmo clonagem humana, exatamente pela falta da fiscalização.  

 Direito votou pela inconstitucionalidade parcial das pesquisas, condicionando o trabalho dos 

cientistas a não-destruição dos embriões. Seu voto foi considerado como favorável, porém, segundo 

especialistas, na prática é impossível utilizar células-tronco de embriões sem inutilizá-los.  

 

Voto do Ministro Gilmar Ferreira Mendes 
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 No voto do Ministro Gilmar Mendes, então Presidenta do STF, a presença da ética 

aristotélica apareceu de maneira indireta. Mendes, em seu voto, citou vários filósofos como Jurgen 

Harbermas, Ronald Dworkin (2002) e Hans Jonas.  

 Este teve seus estudos citados diversas vezes pelo Ministro, com base em sua obra O 

princípio responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Em um dos trechos do 

voto de Mendes, fica clara a importância de Hans Jonas para sua fundamentação teórica: 

 
O homo faber ergue-se diante do homo sapiens. A manipulação genética, um sonho 

ambicioso do homo faber de controlar sua própria evolução, demonstra a 

necessidade de uma nova ética do agir humano, uma ética de responsabilidade.  

“O princípio responsabilidade – ensina Hans Jonas – contrapõe a tarefa mais 

modesta que obriga ao temor e ao respeito: conservar incólume para o homem, na 

persistente dubiedade de sua liberdade que nenhuma mudança das circunstâncias 

poderá suprimir seu mundo e sua essência contra os abusos de seu poder. (Mendes, 

2005, p. 8) 

 

 Para o Mestre Leonel Cesarino Pessoa (2002, p. 3), em ser artigo sobre A Superação 

das Éticas Tradicionais na Perspectiva da Ética da Responsabilidade, é inegável a influência 

de Aristóteles para Hans Jonas. Sua ética é fundada numa nova ontologia do perecível e numa 

ética teleológica.  

 Gilmar Mendes fez restrições às pesquisas com células-tronco embrionárias. Por 

achar que a norma brasileira possui deficiências, ele pediu que toda experiência na área seja 

submetida a um comitê de ética central, subordinado ao Ministério da Saúde e afirmou que é 

necessária uma nova ética para lidar com os avanços científicos, mas admitiu que a proibição 

das pesquisas frustraria toda a sociedade. 

 

Voto do Ministro Ricardo Lewandovski 

 

 No voto do ministro Ricardo Lewandovski, ele votou parcialmente a favor pela pesquisa das 

células-troncos embrionárias sem redução do artigo 5º, com as seguintes ressalvas que as células sejam 

retiradas sem que o embrião seja destruído, e lembrou que o embrião tem direito a serem respeitas, 

mesmo ainda que ele não se configure como pessoa. Aristóteles aparece no voto do ministro quando 

ele comenta sobre o raciocínio analítico e dialético.  

 O raciocínio analítico estaria ligado à idéia de demonstração. Apresentando-se as premissas, 

respeitando-se as regras de inferência, chegando a uma conclusão necessária. Ou seja, existe uma 

verdade a ser almejada e alcançada. Ao mesmo tempo, existe a figura do erro. Para um determinado 

problema existe apenas uma única resposta correta e pensar de forma diversa significa estar enganado.  

 Aplicam-se integralmente os três princípios da lógica clássica, a saber, o princípio da 

identidade, da não-contradição e do terceiro excluído. Trata-se da forma de pensar do matemático ou 

do cientista.  
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 Eles não podem admitir a coexistência de duas explicações diferentes para um mesmo 

fenômeno. Alguma estará, inevitavelmente, errada. Quando duas pessoas estão defendendo teorias 

diversas neste campo há uma diferença qualitativa entre cada uma delas, a atribuir a característica de 

certa ou errada.  

 Por outro lado, o raciocínio dialético opera com a semelhança a verdade. Não está ligado à 

idéia de explicação, mas sim com a de justificação. Neste raciocínio também há premissas, regras de 

inferência e conclusão, porém, a dinâmica é outra. O princípio da não-contradição não encontra 

espaço. 

 É possível o convívio de dois enunciados, sem que um esteja, necessariamente, equivocado. 

Não se busca qual a solução do problema, mas sim qual a melhor solução.  

 Há, assim, uma diferença quantitativa entre as posições divergentes, Esta espécie de 

raciocínio é fundamental para quem lida com valores, por ser necessária a sua coexistência. 

 É importante destacar que, para Aristóteles, inexistiria qualquer relação hierárquica entre 

essas espécies de pensar. Ou seja, quando ele segmenta o raciocínio, em momento algum coloca o 

raciocínio dialético em um patamar inferior ao analítico, deixando sempre bem claro, que os campos 

de cada um são distintos e complexos, não cabendo equipará-los. Porém, conquanto esta fosse a 

posição de Aristóteles. 

 O Ministro cita vários autores comentando em relação à ética, entre eles esta o Ronald 

Dworkin (2002) que criou um modelo segundo o qual o trabalho do Legislador é reconstruir 

racionalmente a ordem jurídica vigente, identificando os princípios fundamentais que lhe dão sentido. 

 A sentença do ministro se situa num termo intermediário entre a mera aplicação silogística 

pugnada pela Escola da Exegese e o ato de vontade idealizado pelo normativismo jurídico, utilizando 

os ensinamentos de Norberto Bobbio (2016).  

 A proposta de Dworkin (2002) é crítica do modelo positivista do raciocínio judicial, pois 

pela teoria deveria procurar aplicar os princípios em sentido amplo, que se subdividem em princípios 

em sentido estrito e diretrizes políticas.  

 
Ronald Dworkin distingue três modalidades de normas jurídicas: as regras, os 

princípios e os postulados. As primeiras correspondem a comandos que determinam 

condutas obrigatórias, permitidas ou proibidas. Já as segundas estabelecem condutas 

necessárias para a consecução de determinados fins. Os postulados, por sua vez, 

consubstanciam verdadeiras metanormas, isto é, normas que estabelecem a maneira 

pela qual outras normas devem ser aplicadas. (Lewandovski, 2005, p. 31 e 32) 

 

 Ao mencionar o julgamento como opção ética. Ele referiu-se à ética no processo e não a 

ética do legislador. Sabe-se que o ministro deve procurar manter a imparcialidade, empenhando-se na 

busca da verdade real e zelar pelo efetivo cumprimento dos prazos, mas o que aqui se pretende 

destacar é o dever de observar a ética no julgamento.  

 Expostas, em linhas gerais, as ideias principais que levam à compreensão do presente 

trabalho, fixam-se, em apertada síntese conclusiva, que muito embora o padrão ético no tempo seja 
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variado, as decisões a serem tomadas, não podem ignorar a necessidade de observância do dever de 

ética, ou seja, o julgamento deve adotar a opção ética. 

 O ministro não pode, ao proferir sua decisão, ser omisso na análise da realidade social em 

que esta mesma decisão irá atuar, impondo-se a rejeição da idéia do automatismo judicial, para fazer 

prevalecer o ministro ativo, respeitados todos os valores éticos inerentes à conduta do magistrado. 

Neste aspecto, o conceito de discricionariedade judicial é ultrapassado pelo da necessidade de se 

entender a própria decisão judicial como uma opção ética. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pretendeu-se nesta pesquisa destacar a significativa dos estudos de Aristóteles para o âmbito 

jurídico contemporâneo em que se trata de vários temas polêmicos que atingem a sociedade, tais 

como: as pesquisas com células-tronco embrionárias. 

 A filosofia defendida por Aristóteles preza a ética como virtude humana, enfatizando sua 

importância nas atitudes praticadas referidas, principalmente, a essência do ser humano. Estudando um 

tema complexo como a bioética, vê-se que tanto a religião como a ciência influenciam fortemente no 

contexto social do que possa resultar em determinadas pesquisas.  

 Podemos analisar por meio desse trabalho que em geral tanto a sociedade jurídica, como a 

sociedade religiosa e científica visa o bem comum, onde o mais importante é preservar a dignidade 

humana, é nesse sentido que a lei da biossegurança foi aprovada no Brasil permitindo o uso de células-

tronco somente para fins de pesquisas, terapias e estritamente com o consentimento dos genitores. 

 Por se tratar de um assunto delicado houve a necessidade da implantação de uma lei que 

tratasse especialmente do assunto envolvendo as pesquisas das células-tronco embrionárias in vitro, 

em que destacamos aqui três dos onze votos dos ministros do STF, cada um com sua opinião 

particular, embasados direta ou indiretamente nos ensinamentos aristotélicos, prezando a ética e os 

valores humanísticos. 

 Este trabalho foi elaborado com intuito de orientar os leitores preparando-os e esclarecendo 

as principais duvidas sobre a ética, assunto esse que ainda é desconhecido, até mesmo no meio 

acadêmico.  

 É causador de controvérsias acerca do que realmente será um legítimo processo humanístico, 

pois a sociedade deve ser informada como os procedimentos científicos realmente são, com direito de 

opinar e lutar pelo aquilo que acredita ser ético. 
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RESUMO: O presente trabalho analisar a importância da ação civil pública em matéria ambiental, 

mais precisamente na ação acerca da obra realizada pela Prefeitura Municipal de Boa Vista em frente à 

Igreja Matriz, no sentido de alterar o patrimônio cultural e com prejuízos urbanísticos da cidade de 

Boa Vista/RR. Para poder alcançar tal objetivo foi realizado uma pesquisa de cunho qualitativo, 

exploratório e bibliográfico. O principal resultado obtido foi: Compreender o fundamento 

constitucional da Ação Civil Pública em matéria ambiental. Assim, a Ação Civil Pública abrange 

especialmente a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio histórico ou cultural. O 

meio ambiente está hoje definido pelo Art. 225, da Constituição Federal Brasileira como um bem de 

uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A importância da proteção ao 

meio ambiente preconizada no Art. 225, da Constituição Federal é de primordial relevância, tendo-se 

em vista o seu efeito intimidativo e educativo, e não só repressivo, onde o legislador ordinário 

objetivou proteger amplamente o meio ambiente. A exigência de licença ambiental para determinado 

empreendimento não é uma opção do administrador ou mesmo um critério do particular, mas sim uma 

imposição normativa da Constituição Federal. O fundamento constitucional em analisar a ação civil 

pública em matéria ambiental compreende observância das espécies de responsabilidades pelos danos 

causados ao meio ambiente que serve para a preservação da sobrevivência do ser humano em nosso 

planeta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ação Civil Pública. Meio Ambiente. Vida. Preservação 

PUBLIC CIVIL ACTION IN ENVIRONMENTAL MATTERS 

 

ABSTRACT: The present study analyzes the importance of the public civil action in environmental 

matters, more precisely in the action on the work carried out by the Municipal Government of Boa 

Vista in front of the Mother Church, in the sense of altering the cultural heritage and with urbanistic 

losses of the city of. Good View / RR. In order to achieve this objective, a qualitative, exploratory and 

bibliographic research was carried out. The main result obtained was: To understand the constitutional 

basis of the Public Civil Action in environmental matters. Thus, the Public Civil Action covers in 

particular the protection of the environment, the consumer, the historical or cultural heritage. The 

environment is today defined by Art. 225, of the Brazilian Federal Constitution as a common good and 

essential to the healthy quality of life, imposing on the Public Power and the collective the duty to 

defend it and preserve it for the present and future generations. The importance of the protection of the 

environment set forth in Article 225 of the Federal Constitution is of paramount importance, given its 

intimidating and educational effect, and not only repressive, where the ordinary legislator aimed to 

protect the environment widely. The requirement of an environmental license for a particular 

enterprise is not an option of the administrator or even a criterion of the individual, but rather a 

normative imposition of the Federal Constitution. The constitutional foundation in analyzing the 

public civil action in environmental matters comprises observance of the species of responsibility for 

the damages caused to the environment that serves for the preservation of the survival of the human 

being in our planet. 

 

KEY WORDS: Public Civil Action. Environment. Life. Preservation 
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INTRODUÇÃO 

 

 A ação civil pública surgiu com a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (BRASIL, 1985), 

com o objetivo de proteger e apurar a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

 É civil, porque se processa perante o juízo cível e é pública porque defende o patrimônio 

público, bem como os direitos difusos e coletivos. No que se refere à tutela ambiental, como uma 

garantia constitucional, está vinculada aos fundamentos e princípios basilares da República Federativa 

do Brasil.  

 Os instrumentos de tutela ambiental encontram-se no texto constitucional, ante o dever da 

coletividade e do Poder Público quanto à preservação e proteção do bem ambiental que tem natureza 

difusa, dada a sua indivisibilidade.  

 Mediante a ação provoca-se a jurisdição, que exerce por meio de complexos atos que são os 

processos. De acordo com Grinover (2003, p. 249) a ação é o direito ao exercício da atividade 

jurisdicional ou é o poder de exigir esse exercício.  

 A ação se caracteriza como uma situação jurídica de que desfruta o autor perante o Estado, 

seja ele um direito ou um poder. A pesquisa contribui para um amplo esclarecimento aos acadêmicos 

de direito, sobre a Ação Civil Pública em matérias relacionadas ao Direito Ambiental, para pode 

ajudar a garantir os direitos coletivos de um meio ambiente saudável para a geração presente e as 

futuras. 

 Sendo assim, esta produção textual buscará analisar a Ação Civil Pública em matéria 

ambiental, compreendendo o seu fundamento constitucional e esclarecendo para sociedade, 

principalmente a acadêmica, a relevância de tal ferramenta legal para o ordenamento jurídico 

brasileiro a partir da vigência da atual constituição e tomando como estudo de caso. 

 

METODOLOGIA. 
 

 O presente projeto foi realizado por meio do método dedutivo, que parte da compreensão da 

regra geral para então compreender os casos específicos, por ser um processo de análise de 

informações que nos leva a uma conclusão, ou seja, usa-se da dedução para encontrar o resultado final. 

(Vergara, 2010) 

 O trabalho se realizará com abordagem de cunho qualitativo, pois segundo Lakatos e 

Marconi (2004, p. 269), este tipo de metodologia analisa e interpreta aspectos mais profundos, 

demonstrando a complexidade do comportamento humano, ou seja, proporciona uma análise 

mais detalhada sobre hábitos, tendências do comportamento humano.  
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 Isto será observado no projeto, principalmente, no momento da análise da ação civil 

pública em matéria ambiental acerca da obra realizada pela Prefeitura Municipal de Boa Vista 

em frente à Igreja Matriz. 

 Com base nos objetivos a pesquisa será exploratória. Tendo como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explicito ou 

construir hipóteses.  

 Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

idéias ou a descoberta de intuições. Conforme Gil (2010, p. 27), na pesquisa exploratória a 

coleta de dados pode ocorrer de diversas maneiras e em nosso trabalho será pelo levantamento 

bibliográfico e pela a análise de exemplos que estimulem a compreensão, como será feito com 

o caso concreto da ação civil pública em matéria ambiental. 

 Em relação aos procedimentos técnicos a pesquisa será bibliográfica, pois na visão 

de Lakatos e Marconi (2004), abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao 

tema estudado, desde as publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros. Sua finalidade 

é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto para um melhor atendimento da sociedade acadêmica em geral. 

 Esta pesquisa marca bibliograficamente as visões de autores ligados ao Direito 

Processual Civil, Direito Penal e do Direito Constitucional, os quais procuram mostrar de que 

forma podemos discutir a Ação Civil Pública em matéria ambiental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Lei nº 7.347 (BRASIL, 1985) da Ação Civil Pública esta enquadrada na categoria das leis 

formais, de caráter processual, tendo como função a instrumentalização do exercício do direito à tutela 

jurisdicional do Estado para determinados bens, categorias e interesses de natureza material.  

 Observar-se que há responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, aos 

consumidores e ao patrimônio cultural e natural do País, e também qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo.  

 A Ação Civil Pública não serve somente para a defesa dos direitos difusos ou coletivos, mas 

também à tutela dos interesses e direitos individuais homogêneos, que instituiu no sistema processual 

brasileiro as ações coletivas para a tutela dos direitos individuais homogêneos, sendo, dessa forma, 
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mais uma modalidade de ação coletiva, ao lado das destinadas à defesa dos direitos difusos e coletivos. 

(Grinover, 2003, p. 250) 

 A Lei nº 7.347 (BRASIL, 1985), art. 10, tipifica uma figura penal, enquanto o art. 13 

estabelece a criação de um fundo advindo de condenação pecuniária, destinado à reconstituição dos 

bens lesados, pois a ação se caracteriza como situação jurídica do autor perante o Estado, seja ele um 

poder ou um direito, conforme os artigos: 

 
Constitui crime, punido com pena de reclusão de um a três anos, mais multa de dez a 

mil Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, a recusa, o 

retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação 

civil, quando requisitados pelo Ministério Público. (BRASIL, 1985)  

Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um 

fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que 

participarão necessariamente o Ministério Público e representante da comunidade, 

sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. (BRASIL, 1985) 

 

 Nas ações civis públicas, o interesse poderá ter como objeto a condenação em dinheiro ou o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo assim um pedido imediato, tendo uma 

natureza condenatória, pois o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a 

cessação da atividade nociva, sob pena de execução ou de cominação de multa diária, se esta for 

suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.  

 Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso (2004, p. 442), o objeto nas ações civis é 

exteriorizado através do pedido simples, cumulado, sucessivo, alternativo e eventual, conforme 

determina Art. 286, do Código de Processo Civil, sendo que se há de distinguir o pedido imediato e 

mediato. Em uma sentença condenatória, declaratória, constitutiva ou mesmo providência executiva, 

cautelar ou preventiva, e, o segundo, é a utilidade que se quer alcançar pela sentença, ou providência 

jurisdicional o bem material ou imaterial pretendido pelo autor.  

 Como o a Ação Civil Pública tem como o objetivo proteger e apurar a responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico bens jurídicos considerados importantes e relevantes para a 

sociedade. 

 Por ser um meio de controle e resolução de conflitos faz-se necessário estudos dando ênfase 

à sociedade acadêmica no fundamento constitucional da Ação Civil Pública que tem como objetivo 

maior salvaguardar os direitos coletivos.  

 É importante frisar que o meio ambiente é um bem coletivo e não individual, ou seja, não se 

pode fazer o que quiser com os recursos naturais, não existe instrumento que passe a um indivíduo o 

aval para fazer o que bem entender com sua propriedade, pois o meio ambiente é tratado como um 

bem maior pela Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

 Desta forma, a Ação Civil Pública é uma ferramenta de proteção contra as práticas 

que venham a agredir o meio ambiente, seja a poluição, a degradação e mesmo a destruição 
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de nosso habitat natural, pois a Ação Civil Pública é o instrumento adequado para as ações de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, conforme estabelece o Art. 1º, inciso 

I da Lei n.º 7.347/85 (Leal, 2004, p. 187-188). 

 A Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Estado de Roraima da interdição 

de obra realizada pela Prefeitura Municipal de Boa Vista em frente à Igreja Matriz no trecho da Rua 

Floriano Peixoto, no bairro Centro, em Boa Vista/RR, no sentido de que iria alterar o patrimônio 

cultural da cidade e com prejuízos urbanísticos, além do que irá gerar gravames no trânsito local.  

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
 

 O típico e mais importante meio processual de defesa ambiental é a Ação Civil Pública, que 

foi agasalhada pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu art. 129, inciso III. 

 O qual prevê como uma das funções institucionais do Ministério Público promover a ação 

civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, sem prejuízo da legitimação de terceiros, tendo natureza especialíssima (Silva, 

2002, p. 320-321). 

 Para Silva (2002, p. 322), essa posição se reforça com a cláusula constitucional que impôs ao 

Poder Público o dever de defender o meio ambiente e de preservá-lo para as presentes e as futuras 

gerações. 

 Não é direito subjetivo, mas direito atribuído a órgãos públicos e privados para tutela de 

interesses não-individuais. Por meio dela obtém-se uma condenação que consiste em uma pena para 

promover a reparação do dano causado pelo agente poluidor, degradador ou destruidor do meio 

ambiente (Mirra, 2004, p. 94). 

 Segundo Milaré (2000, p. 193), ressalta-se que a Ação Civil Pública para os legitimados 

estranhos aos membros do Ministério Público é concorrente e disjuntiva, no sentido de que todos estão 

autorizados para a promoção da demanda e cada um pode agir isoladamente, sozinho, sem que seja 

necessária a anuência ou autorização dos demais. 

 Conforme Di Pietro (2001, p. 188), é o que decorre também do preceito insculpido no Art. 

129, § 1º da Constituição Federal, segundo o qual a legitimação do Ministério Público para as ações 

civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo os dispostos 

nesta Constituição e nas leis. 

 A Ação Civil Pública abrange especialmente a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, 

ao patrimônio histórico ou cultural. O meio ambiente está hoje definido pelo Art. 225 da Constituição 

como um bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações  
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Responsabilidade por Danos ao Meio Ambiente 
 

 A responsabilidade, nesse caso, é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, 

conforme decorre do Art. 14, § 1º, da Lei 6.938 (BRASIL, 1981). Basta demonstrar o nexo de causa e 

efeito entre a ação ou omissão danosa e a lesão ao meio ambiente.  

 Consoante Leal (2004, p. 187 e 188), os processos de alterações desfavoráveis das 

propriedades ambientais denominados poluição, afetam profundamente o solo, a água e o ar, 

conhecido como meio ambiente, causando repercussões danosas à saúde, à segurança e ao 

bem-estar da população. 

 No que diz respeito sobre responsabilidade civil por dano causado ao meio ambiente, 

a Constituição Federal em seu Art. 225, § 3º, trata assim do assunto: 

 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (BRASIL, 1988)  

 

 Para Mello (2002, p. 79), a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu Art. 14, §1.º, 

prescreve que sem prejuízo das penas administrativas previstas nos incisos do artigo, o 

poluidor é obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 

meio ambiente e a terceiro, afetados por sua atividade. 

 Assumem o agente todos os riscos de sua atividade, pondo-se fim à prática 

inadmissível da socialização do prejuízo e privatização do lucro. A ausência de culpa ou a 

licitude da atividade não inibe o dever de reparar eventuais danos causados, pois aquele que 

lucra com uma atividade deve responder pelo risco ou pelas vantagens dela resultantes 

(Frontini, 1995, p. 399). 

 Em razão disto, a indenização pelo dano causado postulada pela ação civil pública deverá ser 

revertido a um fundo especial, destinando-se à reconstituição dos bens lesados (Ferraz, 1984, p. 78). 

 Segundo o professor Édis Milaré (2000, p. 418), o pedido de condenação em 

dinheiro pressupõe a ocorrência de dano ao ambiente e só faz sentido quando a reconstituição 

não seja viável, fática ou tecnicamente. Na condenação em pecúnia, a aferição do quantum 
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debeatur indenizatório é matéria inçada de dificuldades, pois nem sempre é possível no 

estágio atual do conhecimento, o cálculo da totalidade do dano. 

 O especto de fatos a serem objeto da prova é muito amplo e complexo, abrangendo o 

dano ambiental, o nexo causal e até as medidas de prevenção e reparação de danos e de 

supressão de atividade ou omissão lesiva ao meio ambiente o que evidencia a dimensão e a 

relevância da atividade instrutória a ser desenvolvida nessa matéria (Milaré, 2000, p. 419). 

 No tocante aos meios de prova nas ações civis públicas ambientais, não há como 

deixar de mencionar, em destaque, a perícia, diante das características das degradações 

ambientais, que dependem para sua exata apuração, em toda a sua extensão, seja com relação 

aos danos propriamente ditos. 

 Com relação ao nexo causal, com relação às providências reparatórias, de avaliações 

técnicas, com base científica, muitas vezes de grande complexidade. Sendo considerada a 

perícia como o meio de prova por excelência nas demandas ambientais. 

 

Interesse Difuso em Matéria Ambiental 
 

 A importância do surgimento e inserção da ação civil pública no que tange à tutela 

ambiental, em nosso ordenamento, tendo a concepção de atitudes poluidoras; e que atentem ao meio 

ambiente estão cada vez mais presentes no cotidiano da população mundial. 

 Em um mundo globalizado e com as riquezas naturais cada vez mais escassas é relevante o 

papel deste instrumento processual administrativo na proteção desses interesses difusos e coletivos 

(Grinover, 2003, p. 222). 

 Para Ferraz (1984, p. 87), ação Civil Pública é um instrumento de defesa de interesses ou 

direitos difusos ou coletivos, ao autor não cabe interesse material à indenização a ser paga pelo réu em 

face do dano que provocou, ao contrário do que ocorre nas ações de indenização entre particulares, em 

que o autor requer para si o valor de indenização. 

 Conforme André Luiz Maranhão a ação penal pública, na forma da lei e o Art. 5º da 

Lei 7.347 (BRASIL, 1985) dispõe que possuem legitimidade para propor a ação principal e a 

ação cautelar, ou seja, o sujeito ativo pode ser o Ministério Público, a Defensoria Pública, os 

entes federados, as autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, 

bem como associações. 

 Entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio 

artístico, estético, histórico, paisagístico ou outros interesses difusos e gerais com 



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
258 

impedimento da evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural do Município de Boa Vista/RR 

 A tutela do patrimônio histórico e cultural é de ordem constitucional e responsabilidade de 

todos os entes federados, ressaltando o papel do Município. É o posicionamento expressamente 

lançado nos Art. 23, 24, 30, 216 e 225, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), como também, a 

Constituição do Estado de Roraima em seu Art. 159, assim redigida: 

 
Constituem patrimônio histórico, turístico, social, artístico, ambiental e cultural 

roraimense os bens de natureza material e imaterial, de interesse comum a todos, 

tombados individualmente ou em seu conjunto, que contenham referência à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos étnicos formadores da 

sociedade roraimense, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão de nosso povo; 

II - os modos de criar, fazer e viver, característicos da sociedade ou de grupos 

sociais; 

III - as criações artísticas e tecnológicas e as descobertas científicas; e 

IV - as obras, objetos, documentos de valor histórico e cultural, bem como as 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais.  

 

 Elenca este dispositivo em seu parágrafo único tombados como parte da memória histórica, 

turística, social, artística, ambiental e cultural pertinentes à formação da sociedade roraimense a Igreja 

Matriz Nossa Senhora do Carmo.  

 A Lei Complementar Estadual n° 007/94, Institui o Código de Proteção ao Meio Ambiente 

para a Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio 

Ambiente e uso adequado dos Recursos Naturais do Estado de Roraima a qual tem em seu Artigo 8  o 

seguinte mandamento legal e conceitual acerca do que seria o meio ambiente, como também, a 

definição de degradação da qualidade ambiental: 

 
Art. 8º. Para fins previstos nesta Lei: 

I - MEIO AMBIENTE é a interação de fatores físicos, químicos e biológicos, que 

condicionam a existência de seres vivos e de recursos naturais e culturais; 

II - DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL é a alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

atividades humanas ou delas decorrentes, em níveis capazes de; 

d) ocasionar danos ao acervo histórico, cultural, arqueológico e paisagístico. 

Art. 18. O planejamento ambiental tem como objetivos: 

II - articular aspectos ambientais dos vários planos, programas e ações, previstos na 

Constituição 

 

 Os objetos de tombamento, tanto em nível estadual quanto municipal, os imóveis que estão 

localizados no Centro, de Boa Vista/RR, o que configura com singular certeza tratar-se de imediações, 

entorno, ambiência ou vizinhança com reflexo direto na proteção dos bens tombados e cuja 

delimitação mínima exigível de respeito é de cem metros, nos termos do Art. 29, da Lei estadual n. 

718/2009. 
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 O Poder Público Municipal vem degradando, alterando as condições e acesso dos 

considerados bens de valor histórico e cultural, como ocorre com a via pública existente desde os 

primórdios desta capital, inclusive, conforme publicações da própria municipalidade ao veicular a 

restauração da Igreja Matriz de Boa Vista. 

 No art. 216, §1°, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), assevera a efetividade das 

Normas Ambientais que o tombamento representa mecanismo de efetiva e direta proteção do 

patrimônio cultural, inclusive podendo ocorrer tombamentos cumulativos por todos os entes 

governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 Referido comportamento municipal violou frontalmente todas as normas citadas que indicam 

proteção incondicional, amparada principalmente nas Constituições da República e do Estado de 

Roraima, incluindo-se normas infraconstitucionais federais, estaduais e municipais, com prejuízos à 

sociedade como um todo. 

 Não bastasse a flagrante violação, acrescenta-se que o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, diversas vezes mencionado na imprensa como tendo solicitado ou recomendado tal 

obra, esclareceu que a obra ou a igreja Matriz não é tombada pelo patrimônio nacional e desconhecem 

alguma formalidade a respeito da obra e aquiescência do aludido instituto.  

 

Prática de Ilícitos Penal, Civil e Administrativo 

 

 O Art. 225 § 3º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) prevê a tríplice penalização 

do poluidor tanto pessoa física como pessoa jurídica que degrada o meio ambiente: a sanção 

administrativa, a sanção civil e a sanção penal, podendo as três serem aplicadas 

cumulativamente.  

 Na esfera administrativa haverá a possibilidade da aplicação de multas pelo órgão 

competente quando ocorrerem às hipóteses previstas nos Art. 70 a 76 da Lei nº 9.605/98 ou 

nos incisos I, II, III e IV do art. 14 da Lei nº 6.938/81. Esta área do direito atua de maneira 

preventiva. 

 A violação dos apontados interesses públicos caracterizados por patrimônio histórico e 

cultural e urbanístico, os quais estão ligados diretamente a temática ambiental como meio ambiente 

artificial e cultural, encontram proteção na Lei n. 9.605/98, que versa sobre os Crimes e Infrações 

Administrativas Ambientais, como se verifica nos dispositivos previstos na Seção IV que trata dos 

crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. 



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
260 

 Na esfera civil, a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é do tipo 

objetiva, ou seja, a reparação independe da culpa do infrator, em decorrência do Art. 225, § 

3º, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 Ao preceituar que é obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente, sem 

exigir qualquer elemento subjetivo para a configuração da responsabilidade civil, e também 

em razão do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, que prevê que o poluidor é obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.  

 Além disso, a legislação civil protege o meio ambiente por meio da ação civil 

pública, conforme Lei nº 7.347/85, ajuizada contra o causador do dano, objetivando, se 

possível, a reconstituição da flora ou da fauna se for o caso de obrigação de fazer ou não 

fazer, ou o ressarcimento em pecúnia dos danos irrecuperáveis.  

 Essa área do direito atua especificamente na reparação de danos causados ao meio 

ambiente. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.  

 No entanto, no campo civil e administrativo a repressão não tem surtido os efeitos 

desejados, razão pela qual se procura na esfera penal a proteção do meio ambiente. Sirvinskas 

(2002), explica que na esfera penal, a tutela ambiental deixava a desejar e não existe um 

ordenamento sistemático de infrações penais ambientais.  

 Por isso a necessidade da tutela penal, tendo-se em vista seu efeito intimidativo e 

educativo, e não só repressivo. Com o advento da Lei nº 9.605/98, o legislador ordinário, 

objetivando proteger amplamente o meio ambiente, procurou sistematizar a tutela penal 

ambiental, atuando de maneira repressiva.  

 Desse modo, a lei ambiental, além de criar tipos penais protetivos ao meio ambiente, 

responsabiliza também a pessoa jurídica, pois como se sabe, as maiores agressões ao meio 

ambiente provêm não da pessoa física, mas da pessoa coletiva. 

 Tendo-se em vista a instauração de inquérito civil público, no decorrer da investigação 

ministerial acerca da modificação da praça da igreja matriz de Boa Vista/RR foram encaminhados 

documentos à Delegacia de Polícia do Meio Ambiente para apuração da responsabilização penal e, 
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ainda, remetido à Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia-FEMACT para as 

medidas de cunho administrativo, afora outras medidas que foram pertinentes na Ação Civil Pública. 

 

Exigência de Licenciamento Ambiental 

 

 Atendendo a uma normativa da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 

n°6.938/81, em seu Art. 9°, IV, foi instituído o licenciamento ambiental como um instrumento capaz 

de, preventivamente, mitigar os impactos naturais, artificiais e culturais de quaisquer atividades 

antrópicas, mormente àquelas potencial ou efetivamente poluidoras ou capazes de provocar 

degradação ambiental.  

 O seu Art. 10, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente disciplina: 

 
Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual, 

dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 

caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.  

 

 É a Resolução n°237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA que no Art. 

2°, especialmente o seu parágrafo primeiro, insere a obrigação de: 

 
Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis. 

 

 A exigência ou não de licença ambiental para determinado empreendimento ou atividade não 

é uma opção do administrador ou mesmo um critério do particular, mas sim uma imposição normativa 

que tem por norte o art. 5°, II, e art. 37, caput, ambos da Constituição Federal (BRASIL, 1988), qual 

seja o princípio da legalidade.  

 

A Gestão Democrática da Cidade 

 

 É obrigatório, o que igualmente não se verificou concretamente, na referida ação civil 

pública, a ampla e incondicional manifestação da sociedade direta ou indiretamente afetada, tal como 

de instituições públicas e privadas ligadas a matéria urbanística, histórica, cultural de todas as esferas 

de governo federal, estadual, distrital e/ou municipal. 

 A sociedade cada vez mais é chamada no processo de discussão das políticas de governo e, 

especialmente, naquelas que afetam os seus direitos de ir, vir, permanecer, locomover, ficar, etc. a Lei 

Complementar n. 924, de 28 de novembro de 2006, a qual dispõe sobre o plano diretor estratégico e 

participativo de Boa Vista, o qual exige: 
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Art. 74 - São diretrizes voltadas para ampliação da participação social no processo 

de gestão; 

I - assegurar a gestão democrática da cidade, garantindo a efetivação de canais de 

participação da sociedade no planejamento e gestão do Município de Boa Vista; 

III - incentivar a formação de novos canais de participação da sociedade; 

 

 Como se observa das informações colacionadas, não houve qualquer comunicado prévio, 

convocação, chamamento para consulta pública ou audiência pública para discussão da pretensão 

municipal, o que viola gravemente o processo democrático formalmente previsto nas normas supra 

indicadas. 

 A referida Ação Civil Pública teve como pedido a concessão de liminar, inaudita altera 

pars, para suspender imediatamente a realização das obras, construções, alterações, modificações ou 

qualquer outra atividade do município de Boa Vista/RR ou de qualquer empresa contratada nas 

imediações da igreja matriz, com aplicação de multa diária em hipótese de descumprimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nossa produção textual teve como objetivo elucidar para a sociedade em geral, bem como a 

sociedade acadêmica, a importância crucial que tem a importância constitucional da ação civil pública 

em matéria ambiental. 

 Como fala Araújo (1984, p. 87) a Ação Civil Pública é um instrumento de defesa de 

interesses ou direitos difusos ou coletivos, ao autor não cabe interesse material à indenização a ser 

paga pelo réu em face do dano que provocou, ao contrário do que ocorre nas ações de indenização 

entre particulares, em que o autor requer para si o valor de indenização.  

 A importância da proteção ao meio ambiente preconizada no Art. 225, § 3º, da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) prevê a tríplice penalização do poluidor tanto pessoa 

física como pessoa jurídica que degrada o meio ambiente, pois a sanção administrativa, civil e 

penal, poderá ser aplicadas cumulativamente, desde que à proteção de outro bem jurídico 

igualmente relevante não seja ferido.  

 Percebe-se que na esfera penal a necessidade da exigência de uma tutela penal é de 

primordial relevância, tendo-se em vista o seu efeito intimidativo e educativo, e não só repressivo, 

alternadamente ocorrido com o advento da Lei nº 9.605/98, onde o legislador ordinário, objetivando 

proteger amplamente o meio ambiente, procurou sistematizar a tutela penal ambiental, atuando de 

maneira repressiva, de onde se apreende a necessidade de que seja sempre levado em consideração 

quando se tratar de estabelecer o alcance da intervenção punitiva.  

 Assim, A exigência ou não de licença ambiental para determinado empreendimento ou 

atividade não é uma opção do administrador ou mesmo um critério do particular, mas sim uma 
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imposição normativa que tem por amparo legal o Art. 5°, II, e art. 37, caput, da Constituição Federal. 

(BRASIL, 1988) 

 Por fim, é importante ressaltar a relevância de analisar a ação civil pública em matéria 

ambiental, compreender o fundamento constitucional, observar a responsabilidade por danos causados 

ao meio ambiente, compreender o interesse coletivo, que visualizam a partir da Lei nº 7.347/85, 

modificações em várias áreas no campo da preservação do meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. 
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RESUMO: O presente trabalho analisará a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas. O 

Direito do Consumidor, pautado nas relações de consumo, ganhou enorme proporção devido à 

expansão mundial que teve o capitalismo. Realizar-se-á uma pesquisa pelo método dedutivo de cunho 

qualitativo, exploratório e bibliográfico, demonstrando à importância da inversão do ônus da prova nas 

relações consumeristas das quais foram feitas por meio de estudos sistematizados que marcaram as 

visões de estudiosos ligados ao Direito do Consumidor. A compreensão do fundamento constitucional 

nas relações consumeristas é justificada pela necessidade de coibir os abusos contra a concorrência 

desleal nas práticas comerciais; racionalizar e melhorar os serviços prestados; e, atender à dinâmica 

das relações de consumo harmonizando os interesses dos participantes para alcançando uma 

verdadeira segurança jurídica com medidas que coloquem as partes em condições iguais e justas. A 

tutela ao direito do consumidor é de tamanha importância que tornou possível a criação de inúmeros 

órgãos que possibilitam a solução das demandas e da prevenção dos litígios consumeristas. Percebe-se 

que ao lado da responsabilidade civil em determinados casos analisados pelo magistrado, poderá 

reconhecer a responsabilidade civil do infrator, sem a indagação de culpa, isto é, responsabilidade civil 

objetiva, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar risco para os 

direitos de outrem. Assim os casos de abuso de direito e má-fé nas relações jurídicas inverte o ônus da 

prova em favor do lesado, passando a obrigação de provar a existência da culpa do autor para o réu. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ônus. Relações de Consumo. Responsabilidade civil. Inversão. 

PROOF IN CONSUMER RELATIONS 

 

ABSTRACT: This paper will analyze the inversion of the burden of proof in consumer relations. 

Consumer Law, based on consumer relations, gained enormous proportions due to the worldwide 

expansion of capitalism. A qualitative, exploratory and bibliographic deductive research will be 

carried out, demonstrating the importance of the inversion of the burden of proof in the consumer 

relations of which they were made through systematized studies that marked the visions of scholars 

related to Consumer Law . Understanding of the constitutional basis in consumer relations is justified 

by the need to curb abuses against unfair competition in commercial practices; rationalize and improve 

the services provided; and to respond to the dynamics of consumer relations by harmonizing the 

interests of participants in order to achieve true legal certainty with measures that put the parties on 

equal and fair terms. The protection of the right of the consumer is of such importance that it has made 

possible the creation of numerous bodies that allow the solution of the demands and the prevention of 

consumer disputes. It is understood that, in addition to civil liability in certain cases analyzed by the 

magistrate, it may recognize the civil liability of the offender, without guilty objection, that is, 

objective civil responsibility, when the activity normally carried out by the rights of others. Thus cases 

of abuse of law and bad faith in legal relationships reverses the burden of proof in favor of the injured, 

passing the obligation to prove the existence of the fault of the author to the defendant. 

 

KEY WORDS: Burden. Consumer Relations. Civil responsability. Inversion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Direito do Consumidor, pautado nas relações de consumo, ganhou enorme proporção 

devido à expansão mundial que teve o capitalismo, é foco de debates de grandes doutrinadores e de 

legisladores em nosso país, pois geram uma enorme demanda no judiciário nacional, assim como em 

âmbito internacional.  

 As relações de consumo são formadas por três elementos básicos: o fornecedor - conceituado 

no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) –, o consumidor – conceituado no art. 2º do 

CDC – e o objeto da relação de consumo – podendo ser um produto ou um serviço. E é envolta desses 

elementos que podemos encontrar um conflito entre as partes, ou seja, uma lide. 

 Observa-se, ainda, que as relações de consumo possuem uma característica específica: a 

desigualdade entre o elemento fornecedor e o elemento consumidor. O primeiro é provido de amplo 

poder sobre a relação, tendo em vista que possuem documentos decisivos num processo e poder 

aquisitivo elevado.  

 O segundo é notadamente a parte mais fraca da relação; é carente de documentos 

comprobatórios da pretensão almejada e seu poder aquisitivo é bastante inferior ao do primeiro. Como 

se observa nas relações consumeristas que envolvem instituições bancárias. 

 Para que o processo judicial que envolva relações consumeristas alcance a segurança jurídica 

é necessário adoção de medidas que coloquem as partes em condições iguais e justas. Diante do 

exposto apresentamos a seguinte pesquisa: A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas 

concernentes a contratos bancários.  

 Diante do explanado apresentamos o seguinte problema a ser resolvido: qual a importância 

da inversão do ônus da prova nas relações de consumo envolvendo relações contratuais nas 

instituições bancárias? 

 

METODOLOGIA 

 

 O presente projeto foi realizado por meio do método dedutivo, que parte da compreensão da 

regra geral para então compreender os casos específicos, por ser um processo de análise de 

informações que nos leva a uma conclusão, ou seja, usa-se da dedução para encontrar o resultado final. 

(Vergara, 2010) 

 O trabalho se realizará com abordagem de cunho qualitativo, pois segundo Eva Maria 

Lakatos (2009, p. 269), este tipo de metodologia analisa e interpreta aspectos mais profundos, 

demonstrando a complexidade do comportamento humano, ou seja, proporciona uma análise mais 

detalhada sobre hábitos, tendências do comportamento humano etc. Isto será observado, 

principalmente, no momento da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas nos contratos 

bancários. 
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 Com base nos objetivos a pesquisa será exploratória. Tendo como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explicito ou construir hipóteses. Pode-

se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições (Gil, 2014, p. 27).  

 Conforme Antônio Carlos Gil (2014, p. 27), na pesquisa exploratória a coleta de dados pode 

ocorrer de diversas maneiras e em nosso trabalho será pelo levantamento bibliográfico e pela análise 

de exemplos que estimulem a compreensão, como é realizada na inversão do ônus da prova nas 

relações consumeristas concernentes aos contratos bancários. 

 Em relação aos procedimentos técnicos a pesquisa será bibliográfica, pois na visão de Eva 

Maria Lakatos (2009), sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 

escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. 

 Com base em material publicado em livros, revistas, jornais, leis, códigos e redes eletrônicas, 

tais acervos acessíveis tem a finalidade de um melhor entendimento da sociedade acadêmica em geral. 

Esta pesquisa marca bibliograficamente as visões de autores ligados ao Direito do Consumidor e ao 

Direito Constitucional, os quais procuram mostrar de que forma podemos utilizar a inversão do ônus 

da prova nos contratos bancários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As relações consumeristas são uma espécie de relações obrigacionais diferenciadas das 

demais, pois sempre haverá uma parte nesta relação que será mais fraca; não necessariamente só por 

motivos financeiros, mas também por falta de conhecimento técnico do produto, dificuldade ao acesso 

dos documentos do negócio, dentre outras fragilidades que colocam o consumidor na característica de 

hipossuficiente em um processo jurídico. 

 Essa diferenciação das partes nas relações de consumo não são garantidas pelo direito, muito 

menos pelo legislador. A diferença surge pela própria essência do capitalismo, que torna um 

determinado grupo da sociedade detentor de grande poder aquisitivo, bem como o conhecimento 

técnico para a fabricação do produto ou da prestação do serviço. Por outro lado, podemos encontrar a 

grande parte da sociedade, que geralmente é menos favorecida, refém dos produtos e serviços 

oferecidos por aquele grupo mais abastado, por assim dizer. 

 Essa desigualdade fica latente quando percebemos, por exemplo, o quanto somos frágeis 

financeiramente em relação a uma multinacional que vende aparelhos eletrônicos, por uma grande 

concessionária de veículos automotores importados ou por uma instituição bancária. 

 Contudo, para que seja caracterizada a relação de consumo faz-se necessário que exista a 

presença dos elementos citados anteriormente. O consumidor, independente de ser pessoa física ou 

jurídica deve ser caracterizado como destinatário final do produto ou serviço ofertado pelo fornecedor 

e este, por sua vez, pode ser tanto pessoa jurídica como pessoa física. 
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 O que elevará o nível de importância do direito do consumidor é o fato de o Código de 

Defesa do Consumidor ter colocado o fornecedor como pessoa jurídica, pública e privada. Estas 

características são de uma enorme abrangência, pois o legislador colocou tanto os fornecedores de 

serviços ou produtos como os públicos nos dispositivos do CDC. 

 Estas diferenças são claras e óbvias atualmente e foi por isso que o legislador elaborou 

normas que buscassem amenizar está situação, pois a necessidade de igualdade nesse tipo de relação 

passou a ser mais do que a vontade de um pequeno grupo da sociedade; passou a ser vontade da 

coletividade, da massa social. 

 O Direito do Consumidor é de extrema importância para a sociedade, pois a instabilidade 

gerada pela desproporcionalidade entre as partes findava em uma insatisfação justificada por parte do 

consumidor. Com a evolução social surgiu a necessidade de proteção a esse tipo de relação, devido a 

enorme quantidade de relações de consumo que surgiram - tanto em âmbito nacional, como em âmbito 

internacional com a explosão do capitalismo após a revolução industrial. 

 Nota-se a importância dessas relações para o direito no momento em que foi posta em pauta 

como uma das questões amplamente discutidas após a gênese da terceira dimensão dos direitos 

fundamentais. Tratando, esta dimensão, de direitos difusos e coletivos, ou seja, que buscam a 

satisfação, o bem estar da sociedade (coletividade) de maneira holística. 

 Em nosso CDC, encontramos o direito do consumidor respaldado e protegido. Para tanto, foi 

necessário fugir à regra do nosso atual código de Direito de Civil, que aplica a responsabilidade civil 

subjetiva no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que é razoável que a parte autora em um 

processo tenha que provar que seu direito foi lesado para que consiga ter êxito em seu pedido. 

 Contudo, como já explanado anteriormente, nas relações de consumo existe uma grande 

desigualdade entre as partes, ocasionando a hipossuficiência do consumidor no processo. Buscou-se, 

então, resolver este problema de forma que fosse restabelecida a igualdade processual entre as partes 

(isonomia formal), que somente é alcançada com o meio termo, com o equilíbrio, o que é amplamente 

buscado em nosso ordenamento jurídico, nas relações de consumo. 

 Para tanto, foi necessário garantir às relações consumeristas a exceção à regra da 

responsabilidade civilista: a Responsabilidade Civil objetiva, que resumidamente consiste no direito à 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte requerida a demonstração de fatos que comprovem a 

inexistência de culpa por sua parte. 

 Esta pesquisa contribui para um amplo entendimento dos acadêmicos de direito - bem como 

para os demais membros da sociedade tendo em vista a abrangência do tema - sobre a inversão do 

ônus da prova nas relações de consumo apoiada na teoria da responsabilidade objetiva, pois este tipo 

de responsabilidade visa garantir ao pólo mais frágil da relação o direito a uma justa apreciação do 

caso concreto pelo poder judiciário. 

 Para melhor compreensão deste trabalho temos como objetivo geral analisar a inversão do 

ônus da prova nas relações consumeristas envolvendo contratos bancários. E como objetivos 
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específicos enfatizar a importância para as relações consumeristas brasileiras; estudar o motivo da 

aplicação da responsabilidade civil objetiva nos casos envolvendo direito do consumidor e visualizar 

as exceções da responsabilidade. 

 Contudo, para desenvolvermos nosso trabalho, o estruturamos da seguinte maneira: 

inicialmente abordamos A Importância do Código de Defesa do Consumidor para as Relações 

Consumeristas, em seguida falamos sobre A Aplicação da Responsabilidade Civil Objetiva nos Casos 

Envolvendo Direito do Consumidor, depois as Exceções da Responsabilidade Civil Objetiva nas 

Relações de Consumo e por fim: Metodologia, Análise de Dados e Considerações Finais. 

 

A IMPORTÂNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AS 

RELAÇÕES CONSUMERISTAS 

 

 Antes de descrever a importância que o Direito do Consumidor tem para nossa 

sociedade, em especial para as relações consumeristas, é necessário, precipuamente, um breve 

relato histórico. 

 Comecemos, então, do período pós-revolução industrial. Nessa época houve aumento 

da demanda, devido o crescimento populacional nas metrópoles e as empresas vislumbraram a 

necessidade de produzir mais e mais com o fito de vender para o maior número de pessoas 

possível; nascendo assim a produção em série (Rizzatto, 2010). 

 Esta produção em série diminuiu os custos da produção e aumentou a possibilidade 

de oferta, alcançando, assim, uma camada maior da sociedade. Esse modelo de produção 

solidificou-se com o passar dos anos e ganhou muita força; até chegar ao ponto de na metade 

do século XX dominar o globo terrestre praticamente em sua totalidade (Rizzatto, 2010). 

 Em conseqüência, houve o crescimento da posição prevalente dos fornecedores em 

detrimento dos consumidores. Diante desse panorama, o Direito não poderia ficar inerte, pois 

todos esses acontecimentos estavam mudando a sociedade de maneira brusca. Esta situação 

tornou-se instrumento da tutela do consumidor (Pinto, 2011). 

 Segundo Oriana Piske (2011, p. 3), a tutela ao direito do consumidor é justificada 

pela necessidade de coibir os abusos contra a concorrência desleal nas práticas comerciais; 

racionalizar e melhorar os serviços públicos; e, atender à dinâmica das relações de consumo 

harmonizando os interesses dos participantes desta relação. 

 Este direito é de tamanha importância que tornou possível a criação de inúmeros 

órgãos que possibilitam a solução das demandas e da prevenção dos litígios consumeristas, 

como por exemplo: os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, as Promotorias de Proteção ao 

Consumidor, as Delegacias Especializadas nos ilícitos cometidos nas relações de consumo, a 

assistência judiciária e a associação de consumidores (Pinto, 2011). 
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 Conforme bem ensina Ruy Rosado de Aguiar Júnior, (1991), as relações de consumo 

massificaram-se, deixando, assim, o consumo de ser um fim em si mesmo, para ser visto a 

serviço da produção. Dessa forma, o adquirente do bem está em nítida inferioridade: tem 

menos força econômica, é menos informado, normalmente não possui alternativas para alterar 

cláusulas contratuais, dentre outros motivos.  

 Por outro lado, quem possui poder, jamais escreverá alguma coisa em seu desfavor. 

Sem contar que o consumidor é o lado menos preparado para o litígio. Para Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior (1991), o antigo Código Civil não conseguia fugir do rigor do princípio pacta 

sunt servanda 

 Mesmo em casos explícitos de má-fé, assim como outras regras e princípios basilares 

do CC. Segundo ensinamentos do professor Doutor Rizzatto (2009), já existiam algumas 

normas que tratavam de questões ligadas á economia popular, como por exemplo, a Lei 7.347 

(BRASIL, 1985). Contudo, ainda fazia-se necessário uma lei que impedisse os abusos que 

vinham sendo praticados nas relações jurídicos materiais. 

 Nesse panorama, consoante Rizzatto (2010), o CDC passou a ser indispensável, pois 

o Código Civil, bem como as demais normas de regime privatista, em sua maioria, não 

conseguiam lidar com situações tipicamente de massa. 

 Vale lembrar que o CDC é uma norma inovadora e criada como subsistema 

autônomo do sistema constitucional brasileiro, sendo assim, principiológica.  

 Dessa forma esta norma atingirá qualquer relação jurídica que esteja amparada por 

outra norma - por exemplo, um contrato de seguro automotivo será regulado pelo Código 

Civil, mas estará tangenciado por todos os princípios e regras do CDC, de tal modo que 

naquilo que colidirem perdem eficácia por tornarem-se nulos de pleno direito (Rizzatto, 2010, 

p. 110 e 111). 

 Ruy Rosado de Aguiar Júnior (1991), enfatiza a importância da lei 8.079 (BRASIL, 

1990), que colocou o consumo numa posição jurídica equiparada à da produção e deu 

proteção ao consumidor, como também, veio quebrar um sistema jurídico que se mantinha, 

quase sem solução de continuidade e sem nenhum avanço significativo. 

 

A Aplicação da Responsabilidade Civil Objetiva 

 

 Com a entrada em vigor do novo Código Civil Brasileiro de 2002, afirma Facchini 

(2003, p. 165) que a responsabilidade subjetiva continua sendo o fundamento básico de toda a 

responsabilidade civil, pois o agente só será responsabilizado se tiver agido com culpa. Ao 

lado da responsabilidade civil decorrente do ilícito civil ou do abuso de direito, inseridas nos 
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Artigos 186 e 187 (BRASIL, 2002), referindo-se a ideia de culpa, em determinados casos 

analisados pelo magistrado, poderá reconhecer a responsabilidade civil do infrator. 

 Sem a indagação de culpa, isto é, responsabilidade civil objetiva, por meio de casos 

especificados em lei e quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (Neto, 2003, p. 165): 

 
Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados 

em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, foi adotada a teoria do 

risco criado (BRASIL, 2002). 

 

 A organização bancária, que está sempre em evolução, não pode eliminar a 

possibilidade do risco de se causar dano ao seu usuário. Esse risco é inerente aos bancos em 

suas relações com seus clientes e isto se torna maior e mais crescente em decorrência do 

avanço tecnológico alcançado pelas instituições bancárias no exercício de sua atividade. 

(Andrade, 1996, p. 260). 

 Todavia, ao lado desse avanço, surgem preocupações inerentes ao mesmo, dentre 

elas a responsabilização pelos danos que porventura sejam causados. Assim, o avanço 

tecnológico na prestação do serviço bancário faz com que o particular procure e confie cada 

vez mais no banqueiro que, na mesma proporção, deve ver-se civilmente responsável; daí a 

evolução da responsabilidade civil dos bancos (Wald, 1979, p. 28). 

 A edição da Súmula N° 28, do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 1963) que, 

particularmente em relação aos bancos, reconhece a responsabilidade civil com base na culpa 

presumida; é dizer, desta presunção de culpa, a responsabilidade encontra-se 

predominantemente com o agente passivo causador do fato danoso e permanece com ele até a 

real comprovação fática de que não agiu com culpa. 

 Como adverte Orlando Gomes (1999, p. 323), a doutrina e a jurisprudência vêm se 

afirmando pela responsabilização objetiva no que tange à atividade bancária, quando danosa 

ao usuário, deixando de lado a pesquisa da culpa, que se mostrou como imenso óbice para a 

sociedade em geral usuária dos serviços bancários, em especial a quem não tem o contrato 

como elemento probatório essencial de imputação de culpa. 

 Por sua vez Cláudia Lima Marques (1995, p. 143), conclusivamente, afirma que o 

dinheiro é um bem consumível. Conseguintemente, na relação bancária e financeira, surge o 

consumidor como sendo o tomador do crédito para utilização própria ou o correntista da 

instituição financeira. Na aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operações 

bancárias. 
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 Nessa linha, observa a doutrina que: 

 
Apesar das posições contrárias iniciais, e com apoio na doutrina, as operações 

bancárias no mercado, como um todo, foram consideradas pela jurisprudência 

brasileira como submetidas às normas e ao novo espírito do CDC de boa fé 

obrigatória e equilíbrio contratual (Marques, 1995, p. 143). 

 

 Importante ressaltar, ainda, que o Banco Central do Brasil, órgão que regula a 

atividade bancária, estabelece que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de 

serviços aos clientes e ao público em geral, devem adotar medidas que objetivem assegurar a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, causados a seus clientes e 

usuários. (Luz, 1996, p. 36). 

 Desenvolveu-se, então, a denominada teoria do risco profissional, que serviria de 

base à responsabilidade objetiva e cujos reflexos seriam sentidos por grande parte das leis 

especiais reguladoras da atividade econômica.  

 As vantagens do avanço tecnológico e a necessidade da possibilidade de o lesado 

poder responsabilizar alguém, também em benefício da coletividade, sem a obrigatoriedade de 

se perquirir sobre a culpa, equilibrando a aviltante diferença de poder econômico existente, 

dando relevância à mera relação de causalidade entre o fato e o dano, abstraindo-se tanto da 

ilicitude do ato quanto da existência de culpa. (Andrade, 1996, p. 265) 

 É certo que o Código de Defesa do Consumidor foi editado para revolucionar as 

relações vividas na sociedade brasileira, impondo o fornecimento de produtos e serviços 

segundo os melhores padrões de qualidade, confiabilidade e segurança. (Luz, 1996, p. 43) 

 Desta forma, não se pode admitir que somente alguns segmentos da economia 

nacional fiquem à margem dessa evolução legislativa, como no caso das instituições bancárias 

e financeiras  

 
Exceções da Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo 

 
 Analisando a responsabilidade civil prevista no Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 

1990), encontramos excludentes da responsabilidade elencadas de forma taxativa nos artigos 12 e 14: 

 
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

(...) 
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§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será 

responsabilizado quando provar: 

I - que não colocou o produto no mercado; 

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

 

Art. 14 (BRASIL, 1990). O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 

ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...) 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

 
 Em virtude de existir excludente de responsabilidades ao fornecedor no Código, alguns 

autores consideram que a responsabilidade civil objetiva é mitigada, mas, para o professor Nery Junior 

(1995, p. 126). 

 Trata-se de responsabilidade absoluta, porque as excludentes não se referem nem decorrem 

do risco da atividade. A reparação do dano ao consumidor é algo muito relevante para o Código de 

Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990). 

 Assim, no Código de Defesa do Consumidor em seu Art. 28 e parágrafos, prevê a 

desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, para que este não utilize artimanhas a fim de 

ludibriar o pagamento da indenização.  

 Ainda que o fornecedor dolosamente esconda seu patrimônio para frustrar o pagamento que 

é devido, em forma de indenização ao consumidor, este pode ingressar no patrimônio da pessoa física 

do fornecedor (Nunes, 2000, p. 109). 

 Portanto, é dever, salvo exceções, do fornecedor de arcar com os prejuízos sofridos pelo 

consumidor em decorrência de compra de produto ou de serviço, podendo, inclusive, na falta de 

patrimônio da pessoa jurídica do fornecedor, o consumidor ingressar na espera particular daquele nos 

bens que tange a pessoa física  

 

Direito do Consumidor nos Contratos Bancários 

 

 A implementação econômica, ao longo dos anos, constituiu uma tarefa difícil para a grande 

parte dos pequenos empresários e consumidores brasileiros, cujas consequências se fizeram perceber 

em face do quadro recessivo que se instalou no País e efetivamente aos abusos cometidos pelas 

Instituições Financeiras com o alto custo financeiro, o avanço usuário das taxas de juros e dos 

encargos em contratos bancários e comerciais. 

 Como sucedâneo intermediador da relação de consumo bancária temos o Código de Defesa 

do Consumidor, um dos maiores marcos jurídicos do século passado e revolucionou a maneira de 

pensar com relação ao consumidor brasileiro, naturalmente mais fraco, considerando-se 

principalmente não possuir conhecimento sobre os contratos bancários. Transmitir-lhe tais 
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informações com a intervenção do nosso Poder Judiciário, perfaz-se a finalidade primordial de nosso 

Direito e a Justiça (Nery, 1995, p. 191). 

 O Código de Defesa do Consumidor não é uma lei excepcional, mas especial, 

compatibilizando-se com a nova noção jurídica e, por isso, passível de aplicação aos contratos 

bancários em geral. 

 O Código de Defesa do Consumidor nada mais fez do que ressaltar o que sempre esteve 

subentendido no sistema contratual, que visa a boa fé objetiva e a justiça contratual, reflexos no campo 

do Direito Contratual de novos valores do sistema jurídico como um todo e não ao pacto sunt 

servanda onde os Bancos se apoiam para fazer valer um contrato completos de vícios abusivos.  

 Consequentemente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas 

sempre que frente a frente estiverem contratantes desequilibrados economicamente, ou em situações 

em que a vontade de um, em razão da fraqueza econômica do outro, prevaleça ditando condições 

contratuais iníquas (Glanz, 2003, p. 56). 

 Apenas para arrematar o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) foi editado para 

revolucionar as relações vividas na sociedade, impondo a partir da sua vigência, o fornecimento de 

produtos e serviços segundo os melhores padrões de qualidade, confiabilidade e segurança. 

 Não se pode admitir que somente alguns segmentos da economia nacional ficassem à 

margem dessa evolução legislativa, como no caso das instituições bancárias e financeiras. A defesa do 

consumidor possui respaldo, conforme o Art. 170, V da Constituição Federal que a elevou a categoria 

de princípio geral da atividade econômica e garantia individual, de acordo com o Art. 5º, inc. XXXII. 

(Glanz, 2003, p. 61) 

 Para Semy Glanz (2003) a responsabilidade civil das instituições financeiras pela má 

concessão de crédito preceitua que os bancos possuem responsabilidade profissional e, como 

prestadores de serviços, são regidos pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a 

responsabilidade objetiva, ou seja, sem culpa.  

 Os bancos, ao conceder créditos, devem não só informar-se e exigir as cabíveis garantias aos 

clientes dos riscos e limitações que pode causar riscos a terceiros, pois devem medir cuidadosamente 

as consequências, pois passam a responder não só contratualmente, perante o cliente, mas também 

extracontratual perante terceiros. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (1995) 

consignaram:  

 
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do 

Código de Defesa do Consumidor . Não só os serviços bancários, expressamente 

previsto no Código de Defesa do Consumidor 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, 

dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de 

comércio, por expressa determinação do Código Comercial em seu Artigo 119. 

Assim, as atividades bancárias são de comércio, e o comerciante é fornecedor 

conforme prevê o caput do Código de Defesa do Consumidor no  3º. (NERY, 1995, 

p. 199) 
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 Modernamente, o contrato não é mais visto como algo estático e individual, mas como algo 

dinâmico e social, necessário para o comércio jurídico e satisfação de interesses legítimos. Com essa 

nova perspectiva relativiza o princípio pacto sunt servanda e abre-se espaço para a justiça contratual, a 

tutela da confiança e a boa fé. 

 Com relação às dificuldades que norteiam o consumidor no momento da produção das 

provas de suas alegações dentro de determinadas situações e presentes certos requisitos, o ônus da 

prova será modificado para facilitar a defesa do consumidor em juízo. Desse modo são pertinentes as 

ponderações de Sônia de Mello (1998): 

 
Tal benefício, a inversão do ônus da prova, veio como grande avanço prático com 

vista ao efetivo ressarcimento do dano causado ao consumidor, pois uma das 

grandes dificuldades para os consumidores de um modo geral é justamente a questão 

da produção de provas no sentido de provar o alegado. 

Pois quando envolvem questões técnicas de produtos ou serviços prestados, o 

próprio consumidor não possui o preparo e o conhecimento suficientes para munir-

se destas provas e consubstanciar o seu direito, o que já é de extrema facilidade para 

o fornecedor, muitas vezes indústrias poderosas com departamentos jurídicos 

extremamente competentes (Mello, 1998, p. 38-39). 

 
 Assim, o contrato, então, deve ser o instrumento de necessidades individuais e coletivas, não 

para a supremacia de um contratante sobre o outro ou para que esse enriqueça às custas daqueles. 

Portanto o CDC introduziu dois princípios elementares ao novo direito dos contratos, os princípios da 

boa fé e da justiça contratual. 

 

Momento Adequado para a Inversão do Ônus da Prova  

 

 Em respeito aos princípios do contraditório, da razoabilidade e da economia processual, de 

acordo com Facchini Neto (2003) é pacífico que a inversão do ônus probatório deve ter lugar somente 

quando do despacho saneador e não como medida prévia, de caráter liminar. 

 Pois somente após a resposta do réu é que se cristalizam, com a necessária objetividade e 

nitidez, as questões controvertidas passíveis de realização de prova e as consequentes dúvidas do juízo 

sobre a amplitude e a responsabilidade da prova a ser demandada de cada parte. 

 Ademais, como aquilatar a verossimilhança das alegações quando sequer foi dada 

oportunidade ao réu para se manifestar sobre os fatos alegados pelo autor, Por isso que antes do 

saneamento do feito, a decisão que inverte o ônus probatório é proferida às cegas, sem contar o juízo 

com qualquer elemento de convencimento razoável ou objetivo para auferir a existência dos requisitos 

necessários, especialmente a verossimilhança das alegações. (Neto, 2003, p. 186). 

 Depois da contestação à ação, há o despacho saneador, no qual o juiz de maneira a 

prosseguir isento de vícios ou de questões que possam obstar ao conhecimento do mérito da causa, 

ordena o processo, determinando providências de natureza probatória.  
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 De acordo com Facchini Neto (2003, p. 192), será neste despacho, por então já ter 

conhecimento dos fatos alegados na inicial e na defesa, uma vez considere algum ou alguns fatos 

provados, o momento próprio para decretar a inversão do ônus probatório.  

 Conhecidos os fatos alegados e havendo-os como verossímeis, tendo-os dada a sua natureza, 

cumpre ao juiz, no despacho saneador, para evitar o cerceamento da defesa daquele a quem os mesmos 

fatos se opõem, anulando-lhe pela surpresa a possibilidade de produção. 

 Não há dúvidas de que a inversão do ônus probatório é instituto jurídico destinado a 

promover o equilíbrio das partes no processo, pois se trata a inversão do ônus probatório de 

instrumento finalístico, disponibilizado para que o juízo logre obter uma efetiva paridade de condições 

entre as partes processuais. 

 Com a intenção exclusiva da necessidade de equiparar no processo partes que originalmente 

estão em desigualdade. Não se trata, portanto, de privilegiar uma parte em relação à outra, mas sim 

equiparar as partes no processo. A inversão do ônus da prova só se defere quando constatada a 

hipossuficiência técnica do consumidor que não têm acesso aos processos produtivos. (Neto, 2003, p. 

201). 

 A inversão do ônus da prova deve ser deferida, tão-somente, quando comprovada pelo 

consumidor a hipossuficiência técnica ou financeira. Não havendo comprovação da verossimilhança 

das alegações e não se verificando a hipossuficiência real do devedor, não cabe a inversão do ônus da 

prova que interfira na produção das provas, não se pode aplicar a inversão, por não se encontrar 

presente qualquer de seus requisitos, elencados no art. 6º, VIII, do CDC (BRASIL, 1990). 

 Por isso para que seja possível a inversão do ônus da prova, consoante disposição contida no 

artigo 6º, inciso VIII do CDC (BRASIL, 1990), como direito básico do consumidor, é necessário que, 

a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, sendo, 

portanto, de natureza relativa e não compulsória, servindo para colocar em equilíbrio a posição das 

partes no conflito.  

 

Princípio da Eventualidade: Culpa Exclusiva da Vítima 

 

 A Legislação Consumerista adotou a teoria objetiva quanto à obrigação de indenizar 

atribuída ao fornecedor de serviços nas hipóteses de vício de qualidade que os tornem impróprios para 

o consumo ou lhes diminuam o valor. 

 Assim, como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária, prescindindo, portanto, do elemento culpa a responsabilidade pelo 

ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor.  

 Nas hipóteses onde cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) 

há em inversão do ônus probatório. Contudo, certo é que tal incidência não se faz de modo indistinto, 

de forma absoluta, em qualquer situação, devendo ser observados em cada caso concreto para evitar 

injustiças entre a relação consumerista.  
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 O que se deve perquirir é a existência da relação de consumo entre as partes, em cada caso 

em particular. Exige-se, em outras palavras, a presença do consumidor final nos exatos termos que o 

CDC o define. (Rizzato, 2010, p. 131) 

 Isto porque, conforme cediço, o CDC utiliza a teoria finalista para caracterizar o consumidor. 

Pertinente, nesse sentido, a lição da Ministra Nancy Andrighi, amparada na doutrina de Cláudia Lima 

Marques, que define o conceito de consumidor: 

 
Segundo a teoria finalista, a aludida expressão deve ser interpretada restritivamente. 

Com isso, o conceito de consumidor deve ser subjetivo e entendido como tal aquele 

que ocupa um nicho específico da estrutura de mercado o de ultimar a atividade 

econômica com a retirada de circulação (econômica) do bem ou serviço, a fim de 

consumi-lo, de forma a suprir uma necessidade ou satisfação eminentemente 

pessoal.  

Para se caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou utente, 

destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o seu destinatário final 

econômico;  

Isto é, a utilização deve romper a atividade econômica para o atendimento de 

necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado, o bem ou serviço, no 

processo produtivo, ainda que de forma indireta. (Marques, 2004, p. 71). 

 
 Em atenção ao princípio da eventualidade, caso aplicável ao Código de Defesa do 

Consumidor, há de se considerar a culpa exclusiva da vítima como hipótese da exclusão de qualquer 

responsabilidade que se pudesse pensar em atribuir ao réu, a teor do disposto no art. 14, §3º, II do 

CDC. 

 A inversão do ônus da prova não pode ser deferida genericamente, cabendo à parte 

demonstrar o que não tem condições de provar e ao magistrado delimitar os pontos controvertidos e, 

invertendo ou não o ônus da prova, determinar aquilo que deve ser provado e por quem. (Rizzato, 

2010, p. 142) 

 A discussão a respeito da responsabilidade subjetiva prejudica a apreciação célere do direito 

de indenização, fundado na responsabilidade objetiva. Segundo o novo Código Civil, todo ato humano 

que alcance os efeitos previstos em lei e/ou queridos pelos agentes, considera-se como ato lícito.  

 

Responsabilidade Civil dos Bancos 
 

 A responsabilidade civil é classificada com relação aos seus requisitos subjetiva e objetiva, 

ou seja, sua intenção de praticar ou não o ato. Na responsabilidade subjetiva o dever de indenizar passa 

pelo exame da culpa e também pela aferição do dano e do nexo causal entre ambos.  

 Na responsabilidade objetiva a culpa é excluída dentre os elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bastando que o lesado comprove a ação ou omissão praticada pelo agente, o 

dano e a relação entre ambos. Nas relações de consumo a responsabilidade objetiva é uma inovação no 

Código Civil de 2002, admitida para os casos de abuso de direito e má-fé nas relações jurídicas. 

(Marques, 2002, p. 527) 

http://www.amarr.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=93:responsabilidade-civil-dos-bancos&catid=36:artigo&Itemid=82
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 Uma terceira teoria considerada mista e que abrange casos excepcionais é a da 

responsabilidade subjetiva com presunção de culpa, que está igualmente prevista no ordenamento civil 

em seu Art. 936, tendo solução assemelhada ao da responsabilidade objetiva, porque inverte o ônus da 

prova em favor do lesado, passando a obrigação de provar a existência da culpa do autor ao réu. 

(Marques, 2002, p. 531) 

 Para o direito bancário, importante também à classificação da responsabilidade civil sob a 

ótica de sua origem ou de sua causa determinante, que segundo a teoria dualista se subdivide em 

contratual e aquilina.  

 A responsabilidade contratual decorre do não cumprimento do contrato, de modo que a parte 

inadimplente terá a obrigação legal de reparar os danos suportados pela outra. A responsabilidade 

extracontratual ou aquilina decorre de uma conduta contrária ao direito, independente de qualquer 

relação entre as partes, mas que cause lesão a outrem.  

 Sem prejuízo das regras do Código do Consumidor e na forma preconizada por Marques 

(2002, p. 558), para quem: as normas do Código Civil de 2002 dão base ao CDC, mas se aplicam 

somente subsidiariamente ou se mais benéficas aos contratos de consumo, deve ser aplicado aos 

bancos o Art. 927, parágrafo único, do Novo Código Civil, que igualmente trata da responsabilidade 

objetiva, porém com outros contornos, isto é, observando-se o fator risco da atividade. 

 Conclui-se que o princípio geral da responsabilidade civil aponta para o dever de indenizar 

sempre que presentes os elementos caracterizadores do ato ilícito. Pois aquele que por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano, assim, sem maiores inquietações. A responsabilidade civil das instituições 

financeiras pode ser:  

 
a) contratual e objetiva com relação aos seus clientes, quando se refere à execução 

dos serviços bancários, na forma do Art. 14, do CDC;  

b) extracontratual e objetiva para com seus clientes e consumidores equiparados, nos 

termos do Art. 14 cc 17 e 29, do CDC; e,  

c) extracontratual e objetiva quando da ocorrência de fatos jurídicos que atinjam 

clientes não vulneráveis, que não são aplicáveis as regras do CDC, e direitos de 

terceiros não consumidores, decorrentes do risco da atividade bancária, conforme o 

Art. 927, p. único, do CC. 

 
 Este entendimento pode ser adotado, mas somente de forma subsidiária ao CDC e na 

responsabilidade extracontratual dos bancos, já que o fator risco é inerente a atividade bancária, seja 

pelo risco da atividade típica de concessão de crédito, seja pelo risco da conjuntura econômica 

mundial, risco sistêmico, seja pelo risco de ações do crime organizado ou de criminosos que agem 

individualmente, seja em decorrência de inúmeros outros riscos, de modo que a responsabilidade dos 

bancos também pode ser enquadrada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme preconizado no 

Código Civil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nossa produção textual teve como objetivo elucidar para a sociedade em geral, bem como a 

sociedade acadêmica, a importância crucial que tem a inversão do ônus da prova nas relações 

consumeristas envolvendo contratos bancários. 

 Como fala Oriana Piske (2011, p. 3), o direito do consumidor é justificada pela 

necessidade de coibir os abusos contra a concorrência desleal nas práticas comerciais; 

racionalizar e melhorar os serviços públicos; e, atender à dinâmica das relações de consumo 

harmonizando os interesses dos participantes desta relação para que o processo judicial que 

envolva relações consumeristas alcançando a segurança jurídica sendo necessário adoção de 

medidas que coloquem as partes em condições iguais. 

 Percebe-se que ao lado da responsabilidade civil decorrente do ilícito civil ou do 

abuso de direito, em determinados casos analisados pelo magistrado, poderá reconhecer a 

responsabilidade civil do infrator, sem a indagação de culpa, isto é, responsabilidade civil 

objetiva, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar risco para 

os direitos de outrem, conforme Parágrafo único, Art. 927, do Código Civil de 2002. 

 Assim, devemos relembrar que é dever do fornecedor de assumir com devidos prejuízos 

advindos pelo consumidor em decorrência de compra de produto ou de serviço, podendo, inclusive, na 

falta de patrimônio da pessoa jurídica do fornecedor, o consumidor ingressar na espera particular 

daquele nos bens que tange a pessoa física, salvo exceções previstas no Código de Defesa do 

Consumidor em seus Art. 12, § 3°, I, II e III e Art. 14, § 3°, I, II. 

 Por fim, é importante ressaltar a relevância de analisar a responsabilidade civil que é 

classificada em seus requisitos subjetiva e objetiva, ou seja, sua intenção de praticar ou não o ato. Nas 

relações de consumo a responsabilidade objetiva é uma inovação no Código Civil de 2002, admitida 

para os casos de abuso de direito e má-fé nas relações jurídicas, como a teoria mista considera a da 

responsabilidade subjetiva com presunção de culpa, tendo solução assemelhada ao da responsabilidade 

objetiva, porque inverte o ônus da prova em favor do lesado, passando a obrigação de provar a 

existência da culpa do autor ao réu. 
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RESUMO  
 

O presente estudo consiste em mostrar, de forma genérica, o pensamento do escritor e professor de Sociologia e 

Direito, Antônio Luiz Machado Neto, considerado uma das pessoas de maior sapiência na área de Sociologia 

Jurídica do Brasil. Esta pesquisa origina-se da influência da matéria de Sociologia Jurídica da UERR – 

Universidade Estadual de Roraima, onde é empregado com frequência e como referência o livro Sociologia 

Jurídica, de A. L. Machado Neto, dada sua importância na formação profissional dos estudantes de Direito da 

UERR e de outras universidades do Brasil. Em geral, procurar-se-á analisar, ainda que de forma genérica, a visão 

sociológica do Direito, conforme exposto nas folhas da obra Sociologia Jurídica. Para atingir esse objetivo, será 

levantada informação teórica que mostre os conceitos do autor. Esses pensamentos serão identificados e 

definidos correspondentemente. A ideia é verificar as possíveis dificuldades enfrentadas pelos estudantes de 

Direito da UERR no entendimento da matéria, enquanto se comparam os conceitos do autor com a visão 

modernista do Direito. Para conseguir atingir esse propósito, poderão ser empregados instrumentos de pesquisa 

como entrevistas, questionários, consultas bibliográficas, que permitam obter dados e informações relevantes e 

esclarecedores sobre o professor Machado Neto. O trabalho final da pesquisa será apresentado num texto, artigo, 

contendo dados e referências bibliográficas que descrevam o saber deste autor.  

 

Palavras-chave: Sociologia Jurídica; A. L. Machado Neto; Curso de Direito da UERR.  

 

RESUMEN  
Este estudio consiste en mostrar, de forma genérica, el pensamiento del escritor y profesor de Sociología y 

Derecho, Antonio Luiz Machado Neto, considerado una de las personas de mayor sabiduría en el área de 

Sociología Jurídica del Brasil. Este estudio se origina de la influencia de la materia de Sociología Jurídica de la 

UERR – Universidad Estadal de Roraima, donde es usado frecuentemente e como referencia el libro Sociología 

Jurídica, de A. L. Machado Neto, en vista de su importancia en la formación profesional de los estudiantes de 

Derecho de la UERR, así como de otras universidades del Brasil. En general, se buscará analizar, aunque sea de 

forma genérica, la visión sociológica del Derecho, conforme expuesto en las páginas de la obras Sociología 

Jurídica. Para lograr este objetivo, será levantada información teórica que muestre los conceptos del autor. Esos 

pensamientos serán identificados y definidos correspondientemente. La idea es verificar cuáles son las posibles 

dificultades enfrentadas por los estudiantes de Derecho de la UERR, cuanto a su comprensión de la materia, a la 

vez que se comparan los conceptos del autor con la visión modernista del Derecho. Para conseguir ese propósito, 

podrán ser empleados instrumentos como entrevistas, cuestionarios, consultas bibliográficas, que permitan 

obtener datos e informaciones de relevancia y que esclarezcan el pensamiento del profesor Machado Neto. El 

trabajo final de este estudio será presentado en un texto, artículo, conteniendo datos y referencias bibliográficas 

que describan el saber de este autor.  

Palabras Principales: Sociología Jurídica; A. L. Machado Neto; Curso de Derecho de la UERR. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A sociedade moderna deve, em grande medida, seus conhecimentos aos ensinos dos 

filósofos e estudiosos dos tempos antigos. Muitos séculos atrás, homens como Pitágoras, 

Platão e Aristóteles, entre outros, desenvolveram técnicas que permitiram o avance em 

diversas áreas do conhecimento científico e humano, assim como – de uma forma ou outra – 

nas áreas do Direito e da Sociologia, que são mais recentes, evidentemente. Claro, naquela 

época existiam grandes limitações quanto ao conhecimento, comum de uma era onde não se 

ostentava de tanto conhecimento material como acontece em nossos dias. A mesma coisa se 

falará no futuro sobre a nossa geração, considerando que o saber humano se aperfeiçoa dia 

após dia.  

Em tempos posteriores, encontramos personagens como Ibn Kaldum, Maquiavel, 

Montesquieu, Saint-Simon, Comte, Spencer, Durkheim, Fauconnet, Davy, Maus, Duguit, 

Ridker, Ortega, Cossio, Max Weber, Freyer e outros tantos homens que mudaram o mundo e 

que representam, em menor ou maior nível, a Sociologia Jurídica.  

A humildade e a modéstia são virtudes humanas que permitem dar crédito a esses 

pioneiros do conhecimento humano e científico, já que nos primórdios do saber humano, estes 

sábios riscaram atingir a verdade; contudo – sabendo ou não –, abrasaram mentiras, exageros, 

superstições e acertos. Foram estes homens e mulheres de séculos passados que deram os 

primeiros passos, à procura de um saber que não existia antes deles nem em pedra, nem em 

papel e muito menos em tecnologia informática nenhuma. Privilégios estes com que contamos 

nesta era da informação.  

O propósito deste estudo consiste em mostrar, de forma geral e concreta, o 

pensamento de Machado Neto, considerando que sua sapiência é grandemente procurada no 

mundo legalista de nossos dias. O trabalho final da pesquisa será apresentado num texto 

contendo os dados coletados e as referências bibliográficas que definam com clareza o ponto 

de vista deste grande autor da Sociologia do Direito.  

 

1.1 Justificativa  
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As aulas de Sociologia Jurídica da UERR – Universidade Estadual de Roraima 

inspiram a realização de um estudo aprofundado do professor Antônio Luiz Machado Neto. A 

ideia é saber quem é o Machado Neto, autor do livro Sociologia Jurídica e qual a sua 

relevância para a formação profissional dos estudantes de Direito da UERR e das outras 

universidades deste vasto Brasil.  

Pode-se afirmar, a priori, que nem sempre é fácil entender a complexidade do 

trabalho e intelectualismo de Machado Neto. Sua linguagem prolífera, rechiada de 

terminologias complexas e aprofundadas podem confundir as mentes dos leigos. Este estudo 

justifica uma análise aprofundada dessa mentalidade, no intuito de querer entender, a simples 

vista, o pensamento do escritor aqui lançado à palestra. Esta pesquisa é relevante pelo fato de 

discutir os conceitos do professor Machado Neto. 

A sagacidade intelectual de Machado Neto sobre a área jurídica e sociológica, como 

mostrado antes, fica exposta de forma magistral na sua obra Sociologia Jurídica. A forma 

como racionalizou seu entendimento chega ser de tamanha profundidade que nem sempre é de 

fácil interpretação. Este projeto almeja incentivar a leitura do texto de Machado Neto e 

analisar as facilidades e dificuldades da leitura da sua obra.  

Evidentemente, a presente proposta pode ser melhorada em estudo a posteriore, onde 

possam ser vistas com mais delicadeza as definições transcritas pelo professor Neto em sua 

obra ilustre. A ideia fundamental deste estudo é demonstrar que a leitura do livro Sociologia 

do Direito pode produzir efeitos benéficos e incontestáveis no desenvolvimento intelectual de 

profissionais e estudiosos do Direito em nossos dias. Considere-se, sobremaneira, que a obra 

de Machado Neto não é nada nova, mas que se alonga por décadas. A primeira edição da obra 

aqui estudada procede de 1960, sendo que Machado Neto falece em 1977, numa época 

totalmente diferente à nossa.  

 

1.2 Objetivo Geral e Objetivos Específicos  

a) Objetivo Geral  

 

Analisar de forma geral a visão sociológica do Direito, conforme exposta na obra 

Sociologia Jurídica (6ª edição, 1987), de Antônio Luís Machado Neto, conforme exposto na.  

b) Objetivos Específicos  

 

 Levantar informação teórica que mostre os conceitos pessoais do autor A. L. 

Machado Neto sobre a Sociologia Jurídica;  
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 Expor de forma genérica os mais importantes conceitos do autor A. L. Machado 

Neto na sua obra Sociologia Jurídica;  

 Identificar as possíveis dificuldades enfrentadas especialmente pelos alunos de 

Direito da UERR, assim como por qualquer leitor da obra Sociologia Jurídica;  

 Comparar os conceitos do autor conforme a visão modernista da Sociologia e do 

Direito.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Quanto ao personagem que inspira esta pesquisa, Antônio Luiz Machado Neto, 

podem-se falar os seguintes detalhes:  

Antônio Machado Neto nasceu em 12 de junho de 1930. Foi um grande jurista, 

sociólogo, filósofo, professor e advogado brasileiro. Machado Neto é um dos maiores 

defensores do egologismo. Natural do Estado de Bahia. Em 1949 ingressou à Universidade de 

Bahia, bacharelando-se em Direito, em 1954. Contava então com 24 anos. Posteriormente, 

prosseguiu seus estudos, cursando agora Filosofia. Desta forma, dedicou-se ao magistério. 

Doutorou-se em Direito em 1958. 

Prestou concurso para Livre Docente e Professor Titular de Sociologia da Faculdade 

de Direito da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Em 1962, organizou o Curso de Direito 

na Universidade de Brasília – UNB. Mas, por causa dos eventos históricos que afetaram o 

funcionamento da universidade, afastou-se dela em 1965, voltando para Salvador, onde se 

reintegrou à Universidade (CDPB)3.  

Na Universidade de Bahia, dedicou-se inteiramente à organização do Curso de Pós-

Graduação em Ciências Humanas. Chegou falecer em 17 de julho de 1977, à causa de um 

infarto. Contava então com 47 anos de idade, quando estava numa fase de grande criatividade 

e intelectualidade.  

Antônio Luís Machado Neto, doutor em Direito e em Sociologia pela Universidade 

Federal da Bahia, exerceu diversos cargos dentro desta instituição, entre tanto, ocupou o cargo 

de Professor Titular de Sociologia e de Teoria Geral do Direito nas Faculdades de Filosofia e 

Ciências Humanas e de Direito, respectivamente. Também foi professor da Universidade de 

Brasília. Ali lecionou duas disciplinas que fizeram ganhar fama nacional.  

Machado Neto, desde bem cedo, demonstrou habilidade como escritor. Essa 

competência lhe permitiu escrever o ensaio Dois Aspectos da Sociologia do Conhecimento, 
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que foi editado em 1952 pela revista Caderno da Bahia, chegando a ser uma das primeiras 

contribuições à Sociologia Brasileira.  

A partir de 1953, Machado Neto chegou a se destacar por seus dotes intelectuais ao 

escrever para diversas revistas e jornais de âmbito nacional e internacional. Escreveu muitas 

obras, entre tantos livros de grande relevância teórica como: Sociologia e Direito; Sociologia 

do Direito Natural; Filosofia da Filosofia; O Problema da Ciência do Direito; Introdução à 

Ciência do Direito; Teoria Geral do Direito e Sociologia do Conhecimento; O Direito e a 

Vida Social; História das Ideias Jurídicas no Brasil; Problemas Filosóficos das Ciências 

Humanas; Da Vigência Intelectual; Formação e Temática da Sociologia do Conhecimento; 

Estrutura Social da República das Letras e Para uma Eidética Sociológica (CDPB).  

Doutorou-se em Ciências Sociais em 1968. Nesse mesmo ano ingressa no grado 

docente na Faculdade de Filosofia da UFBA. Ano seguinte, passa a ser baluarte da área de 

Sociologia. Em 1974 ingressa nos quadros da Faculdade de Direito da UFBA, tendo uma 

visão pragmática que ia de encontro com as ideias positivistas e simplistas de Hans Kelsen e 

Rudofo von Ihering, personagens estes que exerciam e ainda exercem tremenda influência na 

vida e no pensamento jurídico brasileiro (MBAF)4.  

Machado Neto não compactuava com a ideia de ser simples repetidor de ideias 

preconcebidas no mundo jurídico e sociológico. Ainda assim, seus pensamentos filosóficos, 

legalistas, jurídicos e humanísticos terminaram sendo silenciados em 1977. Machado Neto 

levou para o Direito seus pensamentos sociológicos, transcrevendo isso em diversas obras que 

mudaram o conceito brasileiro sobre o Direito e a Sociologia. 

Machado Neto terminou sendo o maior representante brasileiro do egologismo, 

corrente sociológica do Direito, promovida por Carlos Cossio, da Argentina, confrontando a 

Escola Positivista, de grande arraigo no Brasil. Seus pensamentos estão materializados em 32 

livros, 43 folhetos, 89 ensaios, além de incontáveis artigos jornalísticos, comentários nas áreas 

do Direito, da Filosofia e a Cultura, tanto em português, espanhol e francês.  

Certamente, o conhecimento enciclopédico de Machado Neto permite outorgar-lhe o 

título emérito de criatividade cognitiva nas áreas do Direito e da Sociologia. Nota-se uma 

profunda simpatia pelo conhecimento das mais variadas áreas do saber filosófico, científico e 

humanístico. Suas obras estão recheadas dos mais aprofundados conhecimentos de causa. 

Muitas vezes seus textos contem uma linguagem de tamanha abstração que chegam ser de 

difícil interpretação por parte dos leitores, sem deixar de lado as profundas verdades do saber.  

Neste sentido, A. L. Machado Neto escreveu na sua obra Sociologia Jurídica: 
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Este livro nasceu como segundo volume de um curso de Introdução à Ciência do 

Direito, publicado pela Editora Saraiva em primeira edição, no ano de 1963. Resumiram-se, 

depois, os três volumes daquele curso, em um Compêndio de Introdução à Ciência do 

Direito, também editado pela Editora Saraiva. Entendeu-se que os sucessivos 

aprofundamentos de cada um dos volumes daquele curso a que foram submetidos 

periodicamente, como subproduto da constante atividade ministerial na disciplina, primeiro 

em Salvador, depois em Brasília e posteriormente, de novo, em Salvador, não mais permitiam 

mantê-los engrenados num mesmo livro em vários volumes. Tudo indicava, pois, que eles se 

tornariam obras independentes, embora versado assuntos conexos, como os levados a efeito 

na obra Teoria Geral do Direito (Ed. Tempo Brasileiro, Rio, 1966) (A. L. Machado Neto, 

Prefácio da 2ª Edição de Sociologia Jurídica, adaptado). 

 

A. L. Machado Neto escreveu também: 

 

Originalmente, o terceiro volume daquela coleção, e agora com o segundo dedicado 

ao estudo da Sociologia Jurídica, aqui consideravelmente ampliado e algo aprofundado, e 

como se pretendia levar a efeito também em relação ao primeiro volume, editado pela Saraiva 

no ano de 1960, e que apareceria posteriormente como obra independente e sob um título que 

melhor lhe rotula a temática e o conteúdo – Teoria da Ciência Jurídica (A. L. Machado Neto, 

Prefácio da 2ª Edição de Sociologia Jurídica, adaptado). 

 

O filho de Machado Neto, Frederico Machado Neto, em artigo publicado após uma 

década da morte do pai, revelou depoimento de Carlos Cossio sobre o jurista baiano: 

 

Machado Neto estaba, con honor, a la par de los más preclaros jusfilósofos y 

sociólogos de su patria; entre ellos él era con seguridad, quien tenía la visón filosófica más 

profunda, cosa que le permitió extremar, como ningún otro, su cuidado para no alterar ni en 

menor rasgo, el problema que tematizaba, sea al exponerlo, sea al objetarlo, sea al asumirlo. 

 

Raimundo Brito, disse de Machado Neto que ele era de “insuperável eloquência, 

lacerante laconismo”. Também, Machado Neto expressou o seguinte sobre a sua experiência 

como professor da UNB – Universidade de Brasília: 
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Em Brasília, de 1962 a 1965, fiz a compela (sic) experiência da vida universitária em 

tempo integral e dedicação exclusiva, que sempre fora minha mais autêntica vocação. Mas os 

desafios da implantação da jovem Universidade e as responsabilidades que ali tive de assumir, 

desde a organização inicial do curso de Direito, até a coordenação geral do Instituto Central 

de Ciências Humanas e a malograda luta final pela preservação e sobrevivência da instituição 

que deveria redimir a vida universitária no país, não me deixaram tempo nem vagares para 

cuidar de uma pós-graduação (MACHADO NETO, 1978). 

Finalmente, Freire Soares (2009), disse: 

 

Eis a força irresistível de uma visão mítica, descrita em apertada síntese. Impossível 

não se encantar com a riqueza dessa biografia admirável, contada e recontada por inúmeras 

gerações. Difícil não se identificar com a sua luta permanente para superar os inúmeros 

obstáculos existenciais. Foi esse mito quase queixotesco – porque imbuido de sonhos 

aparentemente irrealizáveis – que passou a influir na vida de muitos acadêmicos de direito, 

impulsionando aquele desejo recôndito, próprio da fase juvenil, de construir um futuro à 

altura desse grandioso moral e intelectual (FREIRE SOARES, 2009). 

 

O trabalho final da pesquisa será apresentado num texto, contendo os dados 

coletados e as referências bibliográficas que definem com clareza o ponto de vista deste 

grande autor da Sociologia do Direito.  

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Conforme explicado por Bosco Medeiros (2012), a metodologia consiste na 

explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de todas as ações necessárias ao 

desenvolvimento do processo de pesquisa. Refere-se à definição do tipo de estudo a 

desenvolver, os instrumentos a empregar e o tempo estimado para a pesquisa.  

A metodologia aplicada procurará responder aquelas perguntas inquietante: que, 

quando, onde, por que, quem, com quanta frequência, quais são as causas e as consequências 

do fenômeno pesquisado, etc. (FURASTÉ, 2011).  

O presente estudo é, em boa medida, hipotético. Contudo, procurará oferecer os 

elementos necessários para explicar a realidade vivenciada no mundo educativo. Neste 

sentido, o método a ser empregado na investigação é o primário, por sustentar-se em material 

bibliográfico. Seguir-se-á uma ordem dedutiva, indo da ideia geral para a específica.  
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Serão feitas entrevistas com pessoal especializado, conhecedores da área do Direito. 

Baseado nas recomendações dos especialistas em metodologia científica procurar-se-á que as 

informações coletadas mostrem imparcialmente o alcance dos dados colhidos (LAKATOS; 

MARCONI, 2003).  

Inicialmente, pode parecer provável que a coleta de dados não seja nada fácil, mas 

também não será impossível. A amostra a ser considerada será estudada com cuidado. 

Procurar-se-á trabalhar com uma amostra de, no máximo 10 indivíduos, distribuídos entre 

professores, estudantes e outros, sendo possível que os dados colhidos sejam segmentados em 

categorias, se for necessário.  

Os dados colhidos permitirão ter uma ideia geral do fenômeno a ser estudado. Então, 

para a devida interpretação, serão empregados alguns recursos visuais e representações, 

conforme seja o caso, permitindo chegar a conclusões específicas que ajudarão na 

interpretação da proposta. Neste contexto, a pesquisa ficará limitada à cidade de Boa Vista, 

Estado de Roraima, sendo possível determinar a Universidade Estadual de Roraima – UERR 

como o centro piloto do estudo.  

Para poder atingir esta iniciativa, será feita uma pesquisa documental, referencial e 

bibliográfica, elementos obrigatórios de todo processo de científico. O estudo bibliográfico 

será necessário para poder analisar os modelos existentes nas instituições educativas, a fim de 

entender a importância e benefícios da obra de Machado Neto (TORY, 2010; MAIA, 2008). 

Por outro lado, também será usado o método de pesquisa exploratória, devido à necessidade 

de conhecer os conceitos, habilidades e níveis de conhecimento sobre o autor em pauta.  

Para lograr os objetivos, poderão ser empregados os seguintes instrumentos de 

pesquisa: entrevistas, questionários, consultas, perguntas abertas e fechadas, que ao serem 

aplicados dentro de certa esfera específica, permitirá obter dados relevantes que levem a certa 

conclusão sobre Machado Neto, dentro ou fora da sala de aula. As opiniões serão 

representadas mediante quadros e gráficos, para uma visualização mais agradável dos dados 

(GIL, 2006).  

Lakatos & Marconi (2003) sugerem que o pesquisador deve se esforçar por 

responder ao máximo de suas possibilidades aquelas dúvidas e questionamentos de relevância 

para o pesquisador e para a sociedade. A capacidade de resposta do pesquisador vai 

determinar a qualidade da pesquisa.  

Serão feitas algumas abordagens qualitativas e quantitativas. No texto serão expostas 

algumas informações de relevância que servem no propósito de ter uma visão objetiva sobre a 

obra de Machado Neto (LAKATOS & MARCONI, 2003). Assim, serão configurados os 
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passos no intuito de orientar a pesquisa pelo melhor caminho. Após a escolha do método de 

abordagem, foram verificadas as fontes, de forma que os dados fossem os mais fieis, 

atualizados e práticos.  

Quanto ao objeto de pesquisa deste estudo está relacionado com a visão sociológica 

do professor A. L. Machado Neto, como exposto na sua obra Sociologia Jurídica, material 

bibliográfico que serve de referência no estudo da dicotomia Sociologia-Direito em diferentes 

universidades do país, assim como na Universidade Estadual de Roraima – UERR. Anseia-se 

ver como as palavras de Machado Neto tem utilidade prática, ainda para os nossos dias, uma 

vez que a sua obra Sociologia Jurídica não é uma obra de recente publicação.  

Em relação ao problema de pesquisa, procura-se responder a seguinte pergunta: Qual 

a visão sociológica do Direito do professor Antônio Luís Machado Neto, conforme transcrita 

no seu livro Sociologia Jurídica? (PRODANOV, 2013). Será feito um estudo, a fim de 

conhecer as opiniões dos professores e estudantes da UERR em Boa Vista/RR, quanto à obra 

de A. L. Machado Neto. Para tal fim, serão entrevistados alguns estudantes, professores e 

especialistas ou não da área de Sociologia Jurídica. A proposta origina consiste na preparação 

de um estudo quantitativo e qualitativo.  

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Como resultado final, procurar-se-á neste estudo apresentar informação atualizada e 

clara sobre o professor Antônio Luiz Machado Neto, em função de sua obra Sociologia 

Jurídica. Evidentemente, a presente proposta pode ser melhorada em estudo posterior, onde 

possam ser vistas com mais delicadeza as definições transcritas pelo professor Neto em sua 

obra ilustre. A ideia fundamental deste estudo é demonstrar que a leitura da obra Sociologia 

do Direito pode se traduzir em efeitos benéficos e inumeráveis no desenvolvimento 

intelectual de profissionais e estudiosos do Direito em nossos dias, especialmente dos 

profissionais que estão sendo formados pela UERR. Considerar-se-á, sobremaneira, que a 

obra de Machado Neto não é nada nova. Ela se alonga por várias décadas. A primeira edição 

da obra aqui estudada procede de 1960, sendo que Machado Neto falece em 1977, numa 

época totalmente diferente à nossa em todos os sentidos.  

De ser possível achar informação quantitativa e qualitativa, as opiniões, os dados, as 

referências e as ideias em geral serão processadas, categorizadas e analisadas, procurando 

chegar a ideias concretas. O estudo permitirá ter uma visão real e atualizada sobre a atitude 
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dos entrevistados quanto aos seus conceitos sobre o autor Machado Neto e a aplicabilidade de 

seu texto no contexto universitário. 
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OS REPRESENTANTES MAIS IMPORTANTES DA ANTROPOLOGIA DO 

DIREITO E SEU DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

 
Eleazar José Isava Chirinos 

Ana Paula Joaquim 

 

RESUMO  
O presente artigo procura mostrar de forma geral o desenvolvimento da Antropologia do Direito e sua estrutura 

metodológica. Também, deseja expor, ainda que de forma simples, quais são os mais importantes representantes 

da Antropologia e da Antropologia do Direito, assim como as escolas antropológicas mais influentes do mundo. 

Como toda ciência, a Antropologia e a Antropologia do Direito tratam de achar o método perfeito para o 

desenvolvimento de suas pesquisas. Isto não tem sido nada fácil, já que para toda ciência poder se estabelecer 

como tal, precisa demostrar sua relevância e benefício para diferentes áreas do conhecimento humano. Este 

estudo parte da experiência adquirida na matéria de Sociologia do Direito, presente no currículo do Curso de 

Direito da Universidade Estadual de Roraima – UERR. O conhecimento sobre as diversas escolas antropológicas 

permite ter uma noção sobre a influência de estas instituições sobre a sociedade. Considerando isto, esta pesquisa 

tem como objetivo geral apresentar uma compilação bibliográfica sobre os maiores representantes da 

Antropologia e da Antropologia do Direito, assim como seu desenvolvimento ao longo dos anos.  

 

Palavras-chave: Antropologia do Direito; Antropólogos; Antropologia no Brasil.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A Antropologia do Direito, também denominada de Antropologia Legal ou 

Antropologia Jurídica é uma extensão da Antropologia (ou Etnologia) que se preocupa pelo 

estudo e categorização do saber jurídico. Tem seu grado de importância, talvez nem tão 

reconhecido assim pela sociedade, por ser um trabalho que, pelo visto, se adentra em detalhes 

mais filosóficos que práticos. A Antropologia Jurídica, como ciência, aparentemente trata de 

ir além da visão material, real, da vida em sociedade, buscando entender melhor os fenômenos 

sociais que lhe acompanham, quanto aos princípios legais e normativos existentes na 

sociedade.  

Dessa forma, a Antropologia Jurídica trata de reproduzir o fenômeno social em suas 

bases, pelo que dedica tempo, esforço e recursos para entender os valores e princípios 

subjacentes no mundo legalista da sociedade. Enquanto isso acontece, esforça-se por entender 

as diversas situações, relativas às formalidades e informalidades que convivem com a 

estruturação das leis, das normas e dos princípios legais em todas as esferas e em todos os 

tempos da humanidade. Em resumidas contas, a Antropologia Jurídica estuda tanto o “ser” 

quanto o “dever ser”, em relação aos elementos jurídicos que controlam e tesem a sociedade 

no tempo e no espaço.  

O objetivo de este trabalho é apresentar um resumo que permita ter uma ideia 

genérica sobre a matéria em pauta: a Antropologia do Direito. Para desenvolver este assunto, 

são considerados alguns aspectos que vão desde a definição própria da Antropologia e a 
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Antropologia Jurídica, seus aspectos históricos, até a descrição genérica de seus maiores e 

principais representantes.  

 

2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO  

2.1. Antropologia Jurídica: noções introdutórias, subdivisões e método.  

 

Antropologia (palavra que deriva do grego ἄνθρωπος, trasliterado anthropos, 

“homem”, e λόγος, logos, "razão" / "pensamento" / "discurso" / "estudo") é a ciência que tem 

como objeto de estudo o homem e a humanidade de maneira geral, isto é, abrangendo todas as 

dimensões, categorias e perspectivas.3  

Foi recentemente que a Antropologia ganhou seu lugar no mundo das ciências. Antes 

era considerada como História Natural e Física do Homem. A visão que se tinha era de 

conhecer a evolução do homem no tempo e no espaço. Era uma perspectiva naturalista-

evolucionista que restringia o campo de ação da Antropologia, pelo que esta teve de fazer 

esforços para conquistas espaços no ambiente científico, já que estas restrições só favoreciam 

a perspectiva antropométrica do conhecimento científico do homem fósil e do homem vivo.  

A Antropologia do Direito, também conhecida como Antropologia Legal ou 

Antropologia Jurídica corresponde a aquela divisão da Antropologia (ou Etnologia), que 

está direcionada ao estudo das diversas áreas do mundo jurídico. A Antropologia do Direito 

procura descrever as normas, analisar a elaboração de leis, a reprodução e o consumo em 

sociedade. Também busca entender os princípios correlatos que estão por trás do desvio das 

normas legais, a perícia, a resolução e mediação de conflitos. Tenta, também, corrigir e 

readaptar os elementos que interferem no processo normativo da sociedade. Por sua vez, 

formula hipóteses e modelos que permitam entender e melhorar o sistema jurídico, tratando 

de entender o “ser” e o “dever ser” (ALVES, 2015).  

Aprofundando, a Antropologia Jurídica deriva da Antropologia Cultural ou 

Social4. Terminou por ser aceita no final do século XIX e começos do século XX. Para a 

materialização desta perspectiva, foi necessária a intervenção de importantes juristas e 

antropólogos. Dentre destes, podem ser mencionados Henry Summer e John MacLennan, 

que depois de desenvolver estudos no mundo da Antropologia Cultural, chegaram a resultados 

específicos e novos. 
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Ainda em meados do século XIX, quando a antropologia se consolidava enquanto 

campo profissional e disciplina acadêmica, já havia registros de investigações antropológicas 

sobre o direito. Até mesmo porque muitos dos primeiros “antropólogos” e pensadores sociais 

oitocentistas eram juristas de formação, como é o caso do britânico Henry S. Maine (1822-

1888), o norte-americano L. H. Morgan (1818-1881), Karl Marx, Emile Durkheim, e Max 

Weber (TAVARES MARQUES, Guilherme, 2010). 

 

 
2.2. Antropologia e Antropologia Jurídica – noções introdutórias.  

 

A Antropologia chegou a definir suas características pouco depois da revolução do 

Iluminismo, na época em que os estudiosos tratavam de entender o objeto e o método de 

estudo que permitisse compreender a sociedade de uma forma mais profunda. Ainda assim, os 

elementos constitutivos da Antropologia podem ser levados àqueles dias da Era Clássica, 

perfazendo séculos da história humana até hoje.  

Deste modo, se diz que quando o ser humano começou a pensar no “outro”, pensou 

antropologicamente, já que a Antropologia consiste no estudo do homem pelo homem; o 

estudo do homem como ser biológico, social e cultural. Neste sentido, a ciência antropológica 

é organizada em diversas áreas, como Antropologia Física ou Biológica, Antropologia Social, 

Antropologia Cultural, Arqueologia, Etnologia, Etnografia, etc. 

 

Para Estebam Krotz, um dos pontos comuns que teria favorecido essa aproximação 

entre a antropologia e o direito teria sido o fato de que os estudantes universitários europeus 

tinham necessária familiaridade com o latim, e por intermédio dessa língua, com a história 

antiga e a cultura clássica das civilizações grega e romana, as quais se apresentavam como 

uma das outras culturas frequentemente invocadas nas teorias antropológicas daquela época, 

de cunho eminentemente evolucionista devido à influência darwiniana. A forte influência da 

“Escola História de Direito” e a expansão colonial, que impingiam uma tendência 

comparativa dos institutos jurídicos de outras épocas e de outros povos, também seriam 

fatores que possibilitaram o encontro das disciplinas (TAVARES MARQUES, Guilherme, 

2010). 

 

Claude Lévi-Strauss (1970), por sua vez, explica que a Etnografia tem o privilégio de 

ser um dos “primeiros estágios da pesquisa: observação e descrição e trabalho de campo”5. 

Lévi-Strausse indica que a Etnografia “seria um primeiro passo em direção à síntese”, e a 
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Antropologia, “uma segunda e última etapa da síntese, tomando por base as conclusões da 

Etnografia e da Etnologia”. 

 

No mundo jurídico, aparece o que se dá por chamar de Antropologia Legal, o que os 

antropólogos chamam de Antropologia do Direito. Immanuel Kant (1724-1804) toca isto em 

três obras: Fundamento da metafísica dos costumes (1785), Crítica da razão prática (1788) e 

em Metafísica dos costumes (1798).  

Por sua vez, Mauss entende que o mundo etnológico se entende como “direito” ou 

Sociologia Jurídica e Moral, sendo denominado de Social Antropology nos países anglo-

saxões.  

Para ter um conhecimento mais específico da Antropologia do Direito, desde uma 

ótica funcionalista, faz necessário estudar a autores como Bronislaw Malinowski e suas obras 

Crime and Custom in Savage Society (1926) e Sex and Represssion in Savage Society. 

Também, para ter uma visão mais clara da abordagem pluralista do Direito, está a obra 

Antropology of Law, de Leopold Pospisil.  

 

2.3. Método e objeto de estudo da Antropologia e da Antropologia Jurídica  

 

Para a realização de seus estudos, a Antropologia usa como método de estudo a 

comparação de dados estatísticos que são achados nos diversos contextos socias, sendo 

classificados e estruturados, de conformidade com a proposta de estudo do sociólogo ou 

estudoso da área.  

Por exemplo, uma pesquisa pode segregar as amostras em grupos, crenças religiosos, 

parentesco, peso, cor, grupo social, nível financeiro, etc. Estas classificações vão permitir ao 

persiquisador chegar a certa conclusão, o que pode confirmar ou negar uma hipótese 

previamente formulada. Nesse caso, a abordagem assumida pode ser linear ou diacrônica, 

permitindo evaluar o comportamento evolutivo da amostra no tempo e no espaço.  

Quanto ao objeto de estudo, a Antropologia Jurídica busca identificar, classificar e 

analisar a forma como é organizado o mundo jurídico, como se fosse um “campo” de pesquisa 

normal. Neste sentido, a Antropologia Jurídica ou do Direito tenta achar regras propícias, que 

abrangem as questões jurídicas, como os elementos que interagem na organização social e 

cultural.  

Geertz diz que é vital se esforçar para não encher os costumes sociais da 

Antropologia com determinismos jurídicos, ainda que seja para corrigir raciocínios jurídicos 

por meio de descobertas antropológicas. O que deve ser feito é desenvolver uma forma 
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hermenêutica entre o campo jurídico e o antropológico, considerando as duas vertentes 

filosóficas, permitindo interpretar questões morais, políticos ou dialéticas que sejam 

importantes para as diversas áreas do saber humano. 

Critíca-se o fato de alguns procurarem restringir a Antropologia Jurídica a certos 

campos de estudo, como no caso da questão da ordem social, das regras e sanções em 

sociedades denominadas “simples” (ROCHA, 2008). Como é o caso, a Antropologia Jurídica 

também estuda as instituições jurídicas das sociedades complexas do mundo ocidental 

moderno, tirando de jogo aquela imagem de “primitividade” do estudo antropológico.  

Desta forma, a Antropologia Jurídica estuda os sistemas normativos relativos ao 

controle social da sociedade, seja qual for, como mencionado antes. Isto permite atingir de 

forma mais flexível os objetivos e funções do Direito, à procura da satisfação das 

necessidades humanas em coletividade. Também, este estudo permite avaliar os princípios 

que subjacem por trás do comportamento social dentro da esfera do normativismo jurídico das 

sociedades humanas de qualquer época.  

Esteban Krotz indica que existem três campos de estudo específicos da 

Antropologia Jurídica: 1) o direito comparado com os ambientes de conflitos e lutas; 2) o 

direito como mecanismo de controle social e; 3) o direito e o sistema ideológico. Esta divisão 

faz possível aproximar o Direito da Antropologia, já que se toca a questão dos conflitos 

sociais, terminando com o estudo ideológico da sociedade.  

A Antropologia Jurídica sente necessidade de compreender a natureza do direito e a 

natureza humana de forma simultânea. Toma em conta que o Direito fundamenta-se na 

norma, sendo que a norma é uma extensão do ser humano e não o contrário. Então, o Direito 

como ciência está para servir o homem, enquanto este procura a felicidade.  

Dessa forma, a Antropologia Jurídica vai fazer uso de outras ciências como a própria 

Antropologia, a Sociologia e a Psicologia. Dessa forma, chega-se a uma visão multidisciplinar 

do conhecimento sociológico do Direito.  

 

2.4. Subdivisões da Antropologia  

 

A Antropologia, ao ser ciência humana e da cultura, tem um campo de estudo bem 

amplo, indo desde a Terra como um planeta habitado, até a humanidade em geral, sua 

estrutura, divisão e organização. A Antropologia divide-se em duas grandes ramificações: 

Antropologia Física (também conhecida como Antropologia Biológica) e a Antropologia 

Cultural (denominada por alguns autores de Antropologia Social). Cada uma delas tem seu 

formato, objetos de estudo e objetivos.  
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A Antropologia Cultural abrange três tópicos gerais, os quais também se sudvidem, 

criando uma especialização do conhecimento antropológico. Neste campo estão a Etnografia 

ou Etnologia, a Lingüistica e a Arqueologia. Ainda quando a Antropologia e o Direito 

formam parte de duas disciplinas diferentes, com métodos de pesquisas e terminologias 

divergentes, mantem uma estreita relação, por serem campos de estudo que pesquisam o ser 

humano e a sua problemática existencial desde diversos ângulos ou perspectivas. A ideia é ver 

o sentido e a aplicabilidade dos estudos ao ser humano em sociedade e isto se consegue pelas 

duas correntes filosóficas. Essa perspectiva bioúnica da Antropologia e o Direito é o que 

induz ao desenvolvimento e criação da Antropologia do Direito.  

É como explica Fernando Silva na sua obra Introducción a la antropología jurídica 

(2000), as origens da Antropologia Jurídica se encontram na Etnografia e no Direito 

Comparado. À medida que as pesquisas foram se especializando e ficando complexas, foi 

necessario determinar a natureza das leis, normas e sistemas, assim como as descrições 

etnográficas e o resultado das comparações dos sistemas jurídicos.  

Para tanto, foi obrigatório cumprir com algumas exigências, a fim de ajustar-se às 

condições de universalidade antropológica. A partir do século XX, estas definições foram 

fortalecidas e concretizadas, levando ao desenvolvimento e estabelecimento real da 

Antropologia Jurídica.  

 

2.5. Escolas antropológicas  

 

Resumidamente, as principais escolas antropológicas são6: Evolucionismo Social, 

Escola Antropológica Francesa, Estruturalismo, Funcionalismo, Culturalismo, Antropologia 

Interpretativa e Antropologia Pós-Moderna.  

 

a) Evolucionismo Social – foi uma escola estabelecida no século XIX que sistematizou o 

conhecimento sobre os denominados “povos primitivos”, sendo organizados os trabalhos em 

gabinetes, isto é, laboratórios, sem a correspondente e necessária visualização in locu. Esta 

escola tinha uma altíssima influência do pensamento evolucionista, preponderante na época. 

Partia-se da tese de que as sociedades humanas evoluíram das formas ditas “primitivas” até as 

“civilizadas”. Os representantes mais famosos de esta escola são: Herbert Spencer, quem 

escreveu a obra Princípios de Biologia (1864), e Tylor, cujo texto representativo é A cultura 

primitiva (1871).  
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b) Escola Antropológica Francesa – também conhecida como Escola Sociológica Francesa, 

surgiu no século XIX focando seus conhecimentos nas representações coletivas e na 

metodologia científica. O seu maior representante foi Émile Durkheim, que estruturou o 

sistema metodológico mediante sua obra Regras do método sociológico (1895).  

 

 

c) Estruturalismo – prosperou nos anos de 1940, buscava regras estruturantes nas culturas 

humanas. Seu grande representante foi Claude Lévi-Strauss, cujos pensamentos foram 

materializados em Pensamento selvagem (1962).  

d) Funcionalismo – esta escola aparece no século XX e tem como norte o modelo 

etnográfico, onde o trabalho de campo exerceu grande influência, quer dizer, exige-se do 

pesquisador um estudo fundamentado em dados reais, colhidos in loco (observação), 

diferentemente das outras escolas. O principal representante da Escola Funcionalista foi o 

famoso pesquisador Bronislaw Malinowsky, quem escreveu a obra Argonautas do Pacífico 

Ocidental (1922).  

e) Culturalismo Norte-americano – escola surgida na década de 1930 nos Estados Unidos e 

que desenvolveu o método comparativo e formalizou os padrões culturais, permitindo 

determinar os princípios legais subjacentes nas sociedades humanas. O principal representante 

de esta escola foi Franz Boas, quem preparou a obra Os objetivos da Etnologia (1888) e 

Raça, Língua e Cultura (1940).  

f) Antropologia Interpretativa – também conhecida como Antropologia Hermenêutica, 

comum nos anos de 1960, quando se descreveu a cultura como uma hierarquia de 

significados, para tanto era preciso fazer uma “leitura” dos “nativos” dentro do seu ambiente 

cultural. O seu maior representante foi Clifford Geertz, conhecido pela sua obra A 

interpretação das culturas (1973).  

g) Antropologia Pós-Moderna – seu outro nome é Antropologia Crítica, e surgiu na década 

de 1980, mostrando preocupação com a interpretação textual das etnografias clássicas e 

contemporâneas. O maior representante de esta linha de pensamento foi James Clifford. Ele 

escreveu Writing culture – The Poetics and Politics of Ethnography (1986).  

 

2.6. Representantes da Antropologia e da Antropologia Jurídica  
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De forma resumida, os seguintes personagens são reconhecidos como representantes 

da Antropologia e da Antropologia Jurídica: Montesquieu, Johann Jakob Bachofen, Lewis 

Henry Morgan, Federico Engels, Henry Summer Maine, Johh MacLennan, Edward B. Tylor, 

William Graham Summer, Francisco Ramos Mejía, Roscoe Pound, A. R. Radcliffe-Brown, 

Bronislaw Malinowsky. Também podem ser considerados os seguintes personagens: Franz 

Boas, C. Wissler, Alfred L. Kroeber, Robert Lowie, Ruth Benedict, Margaret Mead, Gregory 

Bateson, Ralph Linton, Abram Kardiner, Friedrich Razzel, Grafton Elliot Smith, William 

James Perry, William H. R. Rivers, Fritz Gaebner e Fr. Wilhelm Schmidt.  

A seguir, podem ser analisadas as seguintes histórias:  

 

Montesquieu (1689-1755). Charles Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, 

considerado o principal pioneiro da Antropologia Jurídica e quem definiu as leis necessárias 

no estabelecimento da natureza das coisas.  

 Johann Jakob Bachofen (1815-1887). Professor de Direito Romano em Basileia 

que interpretou a mitologia romana desde uma perspectiva romântica, escreveu o estudo 

histórico-etnológico O mito do matriarcado (1861).  

 Lewis Henry Morgan (1818-1881). Em 1884, exerceu como advogado, mas, 

posteriormente, interessou-se pela cultura dos indígenas americanos, a quem dedicou a maior 

parte da sua vida nas suas pesquisas antropológicas. Publicou uma obra famosa, denominada 

A sociedade primitiva (1877), onde analisa a evolução da sociedade.  

 Federico Engels (1820-1895). Ainda que não chegasse ser considerado etnólogo, 

contribuiu em grande parte com estudos sociais, que se aplicam de uma forma ou outra à 

Antropologia Jurídica. Nos seus estudos ele analisou a influência do Estado na sociedade. 

Engels considerava o Estado como uma transição da organização do poder que alguma vez 

desapareceria. Nos seus trabalhos, Engels conseguiu estabelecer métodos de análise do 

Direito e sua função na sociedade.  

 Henry Summer Maine (1822-1888). Estudou o Direito Comparado e influenciou 

o início da Etnologia. Entre suas obras principais estão: Ancient Law (1869), onde confrontou 

os diversos ordenamentos jurídicos, especialmente o indiano e o romano, de onde sai a 

evolução histórica do Direito. Também escrevu Roman Law and legal education (1856) e 

Lectures on the early history of institutions (1875).  
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 John MacLennan (1827-1881). Foi um antropólogo britânico e um dos 

fundadores da Antropologia Social. Seus estudos concorreram com os do antropólogo Lewis 

Henry Morgan. Quando Morgan empregou o termo “parentesco” para explicar sua tese, 

MacLennan negou seu valor científico. Entre suas obras de pesquisas, destacam-se: O 

matrimônio primitivo (1865) e A teoria patriarcal (1885). Atribuem-se a MacLennam 

expressões como “endogamia” e “exogamia”.  

 Edward B. Taylor (1832-1917). Foi um importante antropólogo inglês que 

pesquisou a aplicação e o uso do método científico para estudar o desenvolvimento da cultura, 

da sociedade humana e o passado histórico. Seus aportes estão estampados na sua obra 

Primitive Culture (1871). Nesta, afirma que a sociedade civilizada se transforma mediante 

processos naturais desde seus primórdios. É conhecido como o primeiro antropólogo em dar 

aulas de Antropologia na Universidade de Oxford. Também, sua definição de cultura continua 

a ser respeitada até os nossos dias.  

 

William Graham Summer (1840-1910). Contribuiu enormemente com o 

desenvolvimento da Antropologia Jurídica, pois definiu o conceito de “etnocentrismo”, onde 

o grupo sente-se como o centro de tudo, prestigiando qualquer outro grupo com respeito ao 

primeiro. A sua obra mais importante é Folkways (1906), onde explica o conceito do 

etnocentrismo, isto é, onde todo grupo acredita que seus costumes são melhores que os dos 

outros, o que produz uma rejeição natural dos outros grupos, tratados como secundários.  

 Francisco Ramos Mejía (1847-1893). Formado como advogado em 1873, foi juiz 

em Buenos Aires. Criou, junto com Luis María Drago, a Sociedade de Antropologia Jurídica 

da Argentina. Uma de suas obras mais importantes é El federalismo argentino (1889).  

 Roscoe Pound (1870-1964). Natural dos Estados Unidos, foi um importante 

jurista e filósofo do Direito que estudou o uso e os costumes, comparou os aportes da cultura 

com os do Direito, para tanto, pesquisou as similitudes e diferenças existentes entre as normas 

jurídicas e outras classes de normas, estabelecendo um padrão de pesquisa quanto à influência 

da cultura na sociedade e no Direito. Suas obras mais importantes são The Spirit of the 

Common Law (1921) e The Task of Law (1944).  

 A. R. Radcliffe-Brown (1881-1955). Centrou suas pesquisas na função das 

instituições sociais e nas normas da comunidade. Também estudou a origem e função das 

sanções sociais como instrumentos de convivência na coletividade. Desenvolveu variantes 
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que explicassem as diversas formas de comportamento na sociedade e as instituições que se 

movem em torno delas. Em suas obras deixa dicas em matéria de Direito Primitivo, Direito 

Civil e Direito Penal.  

 Michel Foucault (1926-1984). Filósofo, historiador, teórico social, filólogo e 

crítico literário francês. Pertence à Escola Pós-estruturalista e Pós-modernista, segundo a 

classificação de alguns escritores. Desenvolveu estudos sobre temas como: o “biopoder”, a 

“sociedade disciplinar”, a “epistame” e a “heterotopia”. Algumas das suas obras mais 

importantes são: Em defesa da sociedade (1975), Vigiar e punir (1975), A verdade e as 

formas jurídicas (1996) e A sociedade punitiva (2015). Foucault foi um dos estudiosos mais 

criativos e provocativos do século XX. Seus trabalhos são considerados em diversas áreas das 

ciências humanas, como a Psiquiatria, as Ciências Sociais, a História e o Direito. Em suas 

teorias, Foucault toca temas como poder e conhecimento e como eles são empregados como 

formas de controle social através das instituições existentes. A pesar de ser rotulado como 

pós-estruturalista e pós-modernista, ele rejeitou esses qualificativos. Ele preferia ser 

conhecido como um pensador crítico da história moderna.  

 
2.7. História da Antropologia no Brasil  

 

Alguns dividem a história antropológica brasileira7 em três fases ou períodos: 1) 

Período dos pioneiros; 2) Período formativo e; 3) Período contemporâneo.  

 

- Período dos pioneiros  

 

Quanto à história da Antropologia no Brasil, se diz que esta inicia de forma limitada 

no ano de 1835, quando Peter W. Lund (1801-1880) fez descobertas de material ósseo na 

Lagoa Santa, apresentando seus estudos paleontropológicos posteriormente.  

Como mostrado na Tabela anexa, foram realizados estudos em diversas áreas 

antropológicas. Entre 1872 e 1899, J. Barbosa Rodrigues fez alguns estudos etnológicos e 

arqueológicos. Entre 1890 e 1904, R. Nina Rodrigues realizou pesquisas quanto a questões 

africanistas no Brasil. 
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Na lista, aparecem personagens clássicos, isto é, os pioneiros dos estudos 

antropológicos no Brasil. Desse grupo, cinco eram brasileiros ou tinham residência 

permanente no país (Barbosa Rodrigues e Curt Nimenendaju, no norte; Nina Rodrigues, na 

Bahia e; Von Ihering e Roquete Pinto, respectivamente, em São Paulo e Rio de Janeiro). Os 

outros eram europeus, basicamente alemães que realizaram estudos e expedições temporários 

em terras indígenas de Brasil. 

 

- Período formativo  

 

Os estudiosos da Antropologia Brasileira indicam que este período começa nos anos 

de 1930. A Antropologia Brasileira toma forma própria ainda quando a influência estrangeira 

no território brasileiro era forte. Mas, a Universidade de São Paulo (USP) decidiu 

institucionalizar a pesquisa científica no Brasil, e não deixou de lado a Antropologia. Deu-se 

assim início a Criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que estava destinada à 

formação de profissionais nativos.  

Júlio de Mesquita Filho, diretor do jornal Estado de São Paulo; Armando Salles de 

Oliveira, interventor federal e; Paulo Duarte, intelectual e político, foram os primeiros a 

ampliar os estudos de esta área do conhecimento humanístico.  

A USP estabeleceu os critérios que regeriam o estudo e a formação dos profissionais, 

o sistema de recrutamento de estudantes e pesquisadores, etc. Parâmetros estes que ainda se 

escutam nos muros da história. Alguns desses pesquisadores provinham da Europa, aportando 

conhecimento e experiência prática na formação e estruturação do modelo brasileiro.  
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A participação estrangeira é evidente entre 1934 e 1954. Os antropólogos franceses, 

Alfred Métraux e Roger Bastide se fazem notar, assim como a presença dos antropólogos 

norte-americanos Charles Wagley e Donald Pierson. Entre os brasileiros (e outros com 

residência permanente no país), estão Schaden, Willems, Fernandes, Mussolini, Schultz e 

Baldus (todos eles de São Paulo). De Rio de Janeiro, estavam Ramos e D. Ribeiro; de Rio 

Grande do Sul, contava Laytano; do nordeste, aparecem Cascudo, R. Ribeiro e Azevedo e do 

norte, Galvão e Arnaux.  

– Período contemporâneo  

Na revista de Antropologia Amazônica referenciam-se os presidentes da ABA, 

devido às dificuldades de apresentar indivíduos como norteadores dos tempos modernos na 

área da Antropologia, ainda que, com certeza devem existir muitos. Ainda assim, não pode ser 

deixado de lado o papel científico de estes senhores. O quadro reflete a transformação da 

ABA, que passou de ser uma fundação basicamente elitista, com fortes exigências para seu 

ingresso, a ser uma instituição mais ampla e democrática.  

As estatísticas indicam que cerca da metade das instituições (11/24 ou 46% gestões) 

localizavam-se no sudeste brasileiro, cinco no Distrito Federal, cinco no sul e três no nordeste. 

Quase todos os presidentes da ABA são antropólogos sociais/culturais, exceto três, que são 

considerados antropólogos físicos / biológicos (Castro Faria, Loureiro Fernandes, Thales de 

Azevedo) e uma da área da linguística (Yonne Leite). 
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CONCLUSÃO 

  

A Antropologia é uma ciência de grande importância para realizar estudos relativos à 

sociedade, seja em tempos antigos ou em tempos modernos. A Antropologia do Direito 

também é uma área cuja importância se vislumbra pelo fato de fazer uma análise mais 

cuidadosa e aprofundada do fenômeno social do homem, da sociedade e das leis. A cada dia 

vemos uma sociedade mais convulsionada e interferida por elementos que modificam o 

comportamento social do homem. Evidentemente, à medida que o tempo foi passando, a 

Antropologia tem ido desenvolvendo novas técnicas que procedimentos que permitem chegar 

a conclusões mais precisas sobre o homem e as leis.  

No caso de Brasil, este país oferece uma enorme oportunidade de realizar estudos 

sistemáticos, concretos e específicos relativos à Antropologia Social ou Cultural. De fato, o 

país oferece grandes oportunidades para realizar estudos etnológicos, culturais e sociais bem 

aprofundados que permitem a aquisição de um maior conhecimento de mundo. Em fim, este 

estudo tratou de indagar, pelo menos de forma geral, alguns aspetos relativos à Antropologia 

Jurídica.  
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A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA 
DE DIREITO À SAÚDE E OS ENTRAVES NA SUA EFETIVAÇÃO 

Gleison Sabóia Teles 
 
RESUMO  
 
O presente artigo tece uma análise do papel da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, enfatizando que ela é resultante de significativas mudanças políticas, 
sociais, culturais e econômicas ocorridas durante todo o processo de formação histórica 
do Brasil que provocam, a cada tempo, adaptações e a quebra de paradigmas de suas 
leis vigentes frente ao advento de novas práticas sociais, sendo, algumas vezes, 
baseadas em diferentes modelos de Estado de outros países e tendo como forças 
motrizes as vivências sociais concretas e os anseios que ao Estado era exigido cumprir 
e organizar. Destacam-se ainda os resultados das modificações nos ordenamentos 
jurídicos consubstanciados nos princípios de um Estado Democrático de Direito que, 
assumindo a responsabilidade de garantir o respeito pelos direitos humanos e 
fundamentais como o direito à saúde, normatizam-se dispositivos legais em sua 
estrutura jurídica sujeitando o Estado, enquanto executor das políticas de saúde e, a 
sociedade, enquanto usuária e detentora de direitos explicitamente citados em um 
sistema de saúde fruto de lutas sindicais e de profissionais sanitaristas inconformados 
com a política de saúde implantada no país. Partindo do marco legal positivado pela 
Constituição Federal, abre-se um vácuo entre o direito de se cumprir com eficiência os 
serviços de saúde, a grande demanda de usuários do sistema de saúde insatisfeitos e a 
limitação estatal em fazer valer os dispositivos legais através de um sistema de saúde 
que proporcione a todos os cidadãos de forma universal, integral e igualitária a 
prestação dos serviços obrigacionais através da política tal qual disposta na Lei de nº 
8080/90 que dispões sobre o Sistema Único de Saúde-SUS. Para tanto, intenta-se 
apresentar a complexidade que envolve o planejamento e a execução das políticas 
públicas de saúde em um país de modernidade como o Brasil que possui várias 
demandas incontidas. Com base nisso, estuda-se o comportamento dos paradigmas do 
direito que surgiram nos diferentes momentos políticos do Brasil e se discute o papel do 
poder estatal e do gestor público enquanto garantidores da saúde como um direito de 
todos e dever do Estado, bem como os limites do poder judiciário nesse processo.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Constituição da República; paradigmas do direito; Estado 
Democrático de Direito; direito à saúde.  
 
INTRODUÇÃO  
 

O Brasil é um país que já viveu momentos ímpares em sua história até chegarmos ao 

formato constitucional que temos hoje. Esse processo teve início como uma colônia, tornou-se 

uma República, já vivemos a ditadura militar que trouxe significativas mudanças sociais, 

também fomos às ruas e pedimos “diretas já!” e ganhamos espaço nas decisões que envolviam 

o país, foi quando verdadeiramente conquistamos e praticamos a tão sonhada democracia 

fundamentada na Constituição da República Federal do Brasil de 1988.  

Essas mudanças trouxeram novos rumos em toda a estrutura organizacional do país, 

seja ela política, social ou econômica. O Brasil acompanhou e teve que se adaptar a diferentes 

modelos de Estados assumidos, muitas vezes, por influências de outros países que iam 
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surgindo como potência no cenário mundial. Decerto que, juridicamente, os ordenamentos 

também são amoldados com as mudanças de paradigmas, aqui entendidos como rupturas e o 

advento de novas práticas sociais que refletem direta e indiretamente na Constituição da 

República de cada época.  

No direito, esses paradigmas que a seu tempo vigoraram no Brasil, eram reflexos das 

vivências sociais concretas e dos anseios que ao Estado era exigido cumprir e organizar. No 

decorrer deste trabalho, trataremos de alguns paradigmas que, em cada época, modificaram os 

ordenamentos jurídicos e as formas do Estado cumprir seus fins, expressos hoje na 

Constituição Brasileira de 1988, além disso, analisaremos o amparo legal fundamentado na 

Carta Magna quanto ao direito à saúde e alguns de seus entraves que dificultam sua efetivação 

no nosso Estado de Democrático de Direito.  

Em meio aos diferentes paradigmas do direito, a Constituição deve evidenciar 

normas alcançáveis de serem cumpridas para atender às necessidades individuais, garantindo 

que todos sejam iguais perante a lei e, indistintamente, cumpridores dos deveres nela 

expostos. Dessa forma, poderemos desfrutar os direitos garantidos no texto jurídico, mas que, 

para que isso ocorra, a Constituição não deve conter leis que não passem de declarações 

utópicas, mas normas que se efetivem no corpo social.  

Com o advento do Estado Democrático de Direito fincado no art. 1º de nossa 

Constituição da República de 1988, o Brasil adota o paradigma onde o Estado assume a 

responsabilidade de garantir o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, 

através do estabelecimento de uma proteção jurídica, onde as próprias autoridades políticas 

estão sujeitas ao respeito das regras de direito.  

Nesse contexto, o artigo 196 da Magna Carta assegura que “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário...”. 

Decorrente dessas garantias, têm-se aglomerado inúmeros processos judiciais, onde os 

tribunais têm debatido constantemente essas questões com vista a garantir o cumprimento do 

que a Constituição enfatizou ao colocar a saúde como um direito de todos e ao Estado o dever 

de garanti-la.  

A partir deste contexto, apresentaremos alguns nós que a administração pública e o 

poder judiciário, como executor da lei, dificultam o exercício da cidadania e a garantia de um 

direito fundamental assegurado na Constituição da República de 1988. Sem negar que cabe ao 

Estado garantir o exercício dos direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, as pessoas de terem 

o direito de exigir desse mesmo Estado uma prestação positiva ou negativa concernente ao 
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direito à saúde, não pode o poder estatal deixar de desenvolver esforços para atender à 

população mais carente que não tem recursos para pagar um plano privado de saúde, pois 

essas pessoas acabam sendo ameaçadas diretamente no seu direito à vida e à integridade 

física.  

 

A CONSTITUIÇÃO E OS NOVOS PARADIGMAS  

 

A Constituição da República de 1988 traz em seu bojo o surgimento de um novo 

paradigma para o Estado Brasileiro. No art. 1º da nossa Lei Maior, os constituintes 

apresentam o país como um Estado Democrático de Direito. Como consequência, essa 

inserção de paradigma provoca, paralelamente, uma análise dos ordenamentos jurídicos que, a 

partir de então, deverão ser percebidos com novos olhares. Como resultado, os cientistas do 

Direito são levados a repensarem e discutirem sobre os reflexos que essas mudanças 

desencadearão com esse modelo trazido pelo texto constitucional, além disso, a eles cabem o 

papel de reajustar os institutos jurídicos, delineando a nova realidade e tratando, inclusive, de 

extirpar de nossa norma jurídica os conceitos e ordenamentos conflitantes com o novo 

paradigma.  

Assim, conforme uma teoria de paradigmas o progresso do conhecimento não ocorre 

de forma evolutiva e pacífica, mas se dá por rupturas, por saltos, pela modificação de 

paradigmas. Não há como sair de um paradigma, sem trocar por outro. O que possibilita, 

então, a troca de paradigmas é o advento de novas práticas sociais. O paradigma será, então, 

um filtro, ou seja, óculos que filtrarão a visão e que moldarão a maneira como percebemos a 

realidade, e de tal modo que tudo o quê e como vemos está condicionado por vivências sociais 

concretas, que limitam ou condicionam a ação e percepção do indivíduo e do mundo 

(CARVALHO, 1999, v.3, p.476). 

Para Carvalho (1999), podemos perceber na história do ordenamento jurídico dois 

paradigmas do Direito, sendo um subdividido em outros três, são eles: o Pré-Moderno e o da 

Modernidade, este subdividindo em o Estado de Direito, o do Estado de Bem-Estar Social e o 

Estado Democrático de Direito.  

Segundo Carvalho (1999), o paradigma do Direito Pré-Moderno era um conjunto 

de ordenamentos em que direito, moral, religião, tradição e costumes se misturavam e 

formavam o fundamento do direito, era uma época em que os privilégios de classes eram 

preponderantes e a lei era aplicada conforme o fato, onde ao aplicador da lei cabia-lhe o fazer 

a justiça imputando os dispositivos jurídicos individuais e concretos; além disso, este 
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paradigma também se caracterizava pela inexistência de generalidade normativa e de leis 

abstratas válidas a toda a sociedade.  

O Estado de polícia, como assim é chamado por alguns cientistas do Direito, vigorou 

na Idade Média e caracteriza-se também pela irresponsabilidade política, em que a norma se 

confundia com preceitos religiosos e o Estado absolutista criava normas, mas não se submetia 

a elas, sendo as mesmas reservadas aos indivíduos comuns, submetidos ao autoritarismo, 

vivia-se como diz o ditado popular: “faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço”.  

No Estado de Direito, classificado por Carvalho (1999) como um paradigma da 

Modernidade, o Direito se esvazia da predominância em garantir a justiça conforme a 

hierarquia das classes sociais privilegiadas e torna-se agora um conjunto de normas 

racionalmente elaboradas e com poder coercitivo para serem obedecidas por todos. Nesta 

fase, nosso ordenamento passou a contemplar ideias gerais, abstratas e entendidas 

racionalmente como Direito Natural, dentre elas podemos destacar: a igualdade perante a lei, 

a liberdade individual de se fazer tudo o que a lei não proíbe e a propriedade, no mínimo, do 

próprio corpo. Fundamentado em ideias liberais, como o antropocentrismo, o racionalismo e o 

uso da vontade, o Estado limitou-se em legalizar e delimitar, através do ordenamento jurídico, 

o uso das liberdades pelos indivíduos para assegurar a eles a livre prática da vontade 

autônoma, resultando, com isso, os direitos individuais, que para alguns autores podem ser 

entendidos como os direitos contra o Estado. Neste paradigma, o Estado de Direito, estabelece 

a lei como sendo universal, geral, clara, precisa e, sempre que possível, completa. Assim, o 

juiz prendia-se à mecanicamente interpretar a lei de forma gramatical.  

Consubstanciado nos ideais iluministas e da Idade Moderna, o Estado Liberal 

(Estado de Direito) busca concretizar a tão sonhada democracia no campo político, 

defendendo o princípio da legalidade, da razão e da proteção ao indivíduo e à propriedade 

privada. É nesta fase que os Estados começam a se organizarem e se estruturarem por meio de 

constituições formais, conhecidos este momento como o constitucionalismo.  

No Estado de Bem-Estar Social, destacam-se neste paradigma os direitos sociais e 

coletivos, ressaltando que nesta fase não ocorreu apenas um aumento de direitos, mas, 

sobretudo houve uma redefinição dos direitos individuais, saindo da formalidade e buscando-

se materializar tais direitos, "assim, a cada nova geração, o certo seria que os direitos não são 

simplesmente alargados, mas sim redefinidos a cada novo paradigma" (CATTONI DE 

OLIVEIRA, 2002, p.105). Havia agora um olhar privilegiando os indivíduos de baixa renda 

social e abandonando a visão individualista do período liberal.  
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Contrapondo o anterior Estado de Direito e com a finalidade de atender às demandas 

de materializar o direito, este paradigma dar ao Estado um caráter intervencionista, já que 

agora era necessária a intervenção estatal através de conceitos jurídicos indeterminados, onde 

o juiz passa a ter maior liberdade para decidir e ampliam-se os métodos de interpretação, 

aplicando além da hermenêutica gramatical, a teológica, sistemática e a hermenêutica 

histórica.  

No Estado de Bem-Estar Social torna-se visível o advento da Teoria do Processo 

como Relação Jurídica, esta disseminada no Brasil pela Escola Instrumentalista do Processo 

que define o processo como "instrumento da jurisdição, sem observar que ajurisdição hoje é 

função fundamental do Estado e este só se legitima, em sua atividade jurisdicional, pelo 

PROCESSO" (LEAL, 2001, p. 890), afirmando com isso uma superioridade do juiz sobre os 

demais sujeitos processuais, do autor sobre o réu e excluindo completamente a participação 

dos interessados no provimento jurisdicional na preparação do mesmo.  

O Estado Democrático de Direito, surge com a falência dos regimes totalitários do 

leste europeu que, utilizando-se do pensamento positivista jurídico extremado, cometeram 

grandes aberrações como as atrocidades do holocausto vividas na Alemanha nazista e 

resultando num período na história de incertezas e declínio.  

Com a derrocada do Estado de Bem-Estar Social a partir de uma estrutura estatal 

insuficiente e assistencialista que não conseguia atender as demandas sociais e econômicas já 

então complexas da modernidade, erguem-se os pilares de um novo paradigma social 

conhecidos como os direitos de terceira geração, podendo ser assim compreendidos como os 

direitos e interesses difusos, o direito ao meio ambiente equilibrado e os direitos de 

consumidor.  

Dessa forma, o atual paradigma vivido no Brasil, vai além da união dos elementos 

que constituem um Estado de direito e um Estado democrático, ele representa uma conquista 

que perpassou o Estado Pré-Moderno (Estado de polícia), o Estado Liberal e o Estado de 

Bem-Estar Social, superando inúmeras deficiências e contradições dos paradigmas anteriores, 

até alcançarmos o modelo contemporâneo vigente e expresso no art. 1º da Carta 

Constitucional brasileira de 1988. Destaca-se nessa fase, a sociedade civil organizada, 

participativa de discussões envolvendo a coisa pública, questionadora e fiscalizadora do 

Estado sobre as dificuldades sociais e interesses fundamentais.  

 

O SURGIMENTO DO SUS  

 



 

Caderno de Resumos da V Semana Jurídica da Universidade Estadual de Roraima 
311 

O nascimento do Sistema Único de Saúde – SUS foi fruto de lutas e reformas 

setoriais ocorridas na década de 80, onde buscou-se o acesso universal e integral às ações da 

promoção e proteção à saúde. A conquista foi alcançada, mas segundo alguns estudiosos, o 

relativo insucesso do SUS provocou o crescimento e os investimentos do setor privado da 

saúde, onde foi possível observar uma considerável expansão dos serviços de saúde na rede 

particular. Assim: 

Como visto, as mazelas verificadas no sistema público de saúde geram grande 

dependência de parcela da população aos serviços privados de assistência à saúde: Hoje 

milhares de empresas oferecem serviços limitados a preços altos e impõem aos usuários 

condições abusivas e ilegais. (CURY, 2005, p. 98) 

O início desse processo tem sua fundamentação no artigo 6º da Constituição Federal 

de 88 que declara: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. O artigo 196 da Magna Carta declara com mais ênfase que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Dessa forma o artigo 198 do 

nosso ordenamento determinou a criação do SUS como uma rede regionalizada e 

hierarquizada para cumprir o leque de atribuições antes enumeradas.  

É importante frisar que no período Colonial a ação do Estado no setor saúde pode ser 

considerado insignificante e a assistência à saúde era prestada apenas pelas Santas Casas de 

Misericórdia. A partir de 1923, com a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões para os 

ferroviários e outras que lhe seguiram, tem início há um extenso período no qual à prestação 

de serviços de saúde era assegurada apenas aos trabalhadores das diversas caixas de 

assistência.  

A organização dos serviços públicos de saúde no Brasil só teve início a partir da 

Constituição de 1934 onde o assunto saúde começa a ser tema abordado ainda de forma 

tímida. Foi somente em 1975, com a Lei 6.229/75, que constituiu o Sistema Nacional de 

Saúde, que se dá o início ao processo em que as atividades de promoção, proteção e 

recuperação da saúde passaram a ser obrigação do Estado.  

Com o surgimento das conferências de saúde, espaço onde profissionais de saúde, 

sanitaristas e sociedade organizada, surgem com mais força o debate sobre as questões de 

saúde no Brasil, até que a 8ª Conferência Nacional de Saúde deu início ao processo que 
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culminou com a inclusão dos atuais dispositivos constitucionais e, posteriormente, com a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

INTERVENÇÃO JUDICIAL NA SAÚDE  

 

Diante das garantias contidas na Constituição da República de 88 e a criação da Lei 

8080/90 que regulamentou as ações e os serviços de saúde no país, pudemos perceber um 

crescente número de processos judiciais iniciadas pelo cidadão comum ou pelo Ministério 

Público e que estes, tramitam pelos tribunais com o fim de garantir o fornecimento de 

diferentes serviços de saúde. Os processos vão desde a solicitação de fornecimento de 

medicamentos, realização de cirurgias, procedimentos e até mesmo a garantia de incorporação 

de novas tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e isto tem sido motivo de 

preocupação para os gestores da saúde em todos os níveis, seja ele federal, estadual ou 

municipal.  

Qualquer comentário a respeito do tema direito à saúde deve elevar a discussão no 

plano do direito social fundamental da pessoa humana, sendo a saúde um direito reconhecido 

e positivado nos mais diversos ordenamentos jurídicos, em vários deles, estão como o 

mandamento constitucional, logo, é inegável afirmar que se trata do principal direito 

fundamental social albergado pela nossa Constituição.  

Não obstante há quem questione a constitucionalização do direito à saúde e assim 

também o nega a sua condição de direito um fundamental, pois a constituição brasileira, 

compreende a saúde como direito social fundamental, de modo que a tutela de tal direito, 

encontra em nosso ordenamento dupla proteção, formal e material.  

O art. 196 da Constituição da República é claro quando diz que todo cidadão 

brasileiro tem direito à saúde e esta deve ser garantida pelo Estado através de políticas sociais 

e econômicas que possibilitem a diminuição de riscos de doenças e outros agravos, bem com 

o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.  

A jurisprudência tem confirmado que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 

traga norma de caráter programático, nenhum ente federado não pode abster-se do dever de 

fornecer os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Logo, se 

alguém necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever 

solidário da União, do Estado e do Município providenciá-lo.  
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Diante de tantos questionamentos e reivindicações sociais, é mister compreendermos 

o direito à saúde como um direito fundamental, mesmo cônscio que isto não é tarefa fácil 

estabelecer uma conceituação única e definitiva para o que convencionou denominar de 

direitos fundamentais, pois a definição desses direitos varia de lugar para lugar, de momento 

histórico para momento histórico e, principalmente, de ideologia para ideologia.  

Cury (2005, p. 01) ensina que “Direitos fundamentais – em sentido estrito podem ser 

conceituados com o conjunto de normas que cuidam dos direitos e liberdades garantidos 

institucionalmente pelo direito positivo de determinado Estado”.  

Ainda segundo Cury (2005, p. 25), “Os direitos sociais surgiram da tentativa de 

mitigar as desigualdades sociais, assumindo, o Estado, a responsabilidade de promover o 

mínimo necessário à sobrevivência dos indivíduos no mundo civilizado.”  

Nesse contexto, cabe ao Estado a garantia do exercício dos direitos fundamentais e 

de igual modo, as pessoas têm o direito de exigir desse mesmo Estado uma prestação positiva 

ou negativa concernente ao direito à saúde. Assim, Barreto (2003, p. 130) salienta que não 

pode “o poder estatal deixar de desenvolver esforços para atender à população mais carente 

que não tem recursos para pagar um plano privado de saúde, pois essas pessoas acabam sendo 

ameaçadas diretamente no seu direito à vida e à integridade física.”  

Contudo, há um evidente fracasso do Estado brasileiro como provedor dos serviços 

essenciais para a maioria de sua população, principalmente, à população mais carente. 

Paralelamente a essa situação de distanciamento entre a população e o acesso a políticas 

públicas de saúde é o crescimento de demandas judiciais exigem do Poder Executivo o 

fornecimento de determinado medicamento ou tratamento de saúde.  

Esses processos são típicos do Estado democrático de Direito, que permite ao 

Judiciário manifestar-se nas políticas públicas, entretanto, sempre sob a égide da Constituição. 

Não obstante, não devemos ignorar que isto trás como consequência dois aspectos intrínsecos: 

a tensão entre os instrumentos processuais individuais e coletivos e, de outra parte, os custos 

do deferimento de todo e qualquer medicamento face o orçamento público. 

 

No Estado democrático de Direito, o controle judicial de políticas públicas de saúde 

não pode traduzir-se em demandas individuais visando o acesso a medicamentos que não 

constam em listas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Deve-se atentar a possibilidade de 

controle que estabeleça a efetivação de políticas públicas para a coletividade. É preciso uma 

atuação comprometida da jurisdição constitucional, principalmente, no controle de 
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constitucionalidade das leis voltadas a constituírem um sentido coletivo ao direito à saúde, 

possibilitando a todos o acesso aos medicamentos. (JÂNIA; SOARES, 2009, v. 14, p. 222) 

 

Nesse sentido, é preciso repensar a atuação do gestor público de saúde e o chefe do 

Executivo que devem primar por uma Administração dirigente e realizadora dos fins do 

Estado. Infelizmente o que vimos é uma administração sem planejamento e com gestores sem 

preparo algum para gerir recursos e serviços de saúde para a comunidade, este atual modo de 

agir da Administração Pública tem prejudicado bastante o modelo de controle preconizado 

pelo Estado democrático de Direito.  

De outro modo, é preciso estabelecer ou tratar dos instrumentos processuais 

adequados constitucionalmente ao controle de políticas públicas. Com isso se quer estabelecer 

meios que possibilitem os legitimados democraticamente a participarem do processo, sob a 

perspectiva da demanda coletiva (comunitária).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Estado Democrático de Direito só é válido quando sociedade e o poder político o 

exercitam, aquela o faz quando busca valer seus direitos e cumpre também seus deveres como 

cidadã e o poder político, respeitando e tratando as questões sociais como um problema se não 

resolvido, pelo menos combatido, isto é, quando os órgãos responsáveis do poder político se 

colocam e praticam a fiscalização recíproca, buscando uma atuação harmônica sem prejuízo 

da sua autonomia.  

Dessa forma, ao Estado cumpre garantir o exercício dos direitos fundamentais e, ao 

mesmo tempo, as pessoas têm o direito de exigir desse mesmo Estado uma prestação positiva 

ou negativa concernente ao direito à saúde. Assim, não pode o poder estatal deixar de 

desenvolver esforços para atender à população mais carente que não tem recursos para pagar 

um plano privado de saúde, pois essas pessoas acabam sendo ameaçadas diretamente no seu 

direito à vida e à integridade física.  

Logo, é essencial o controle pelo Poder Judiciário, porém esse controle deve ter uma 

pauta como limite, sob pena de violar a separação (harmônica) entre as diferentes funções (ao 

invés de poderes), brotando com o Judiciário um verdadeiro Poder que se sobrepõe aos 

outros. É preciso controle, mas com parâmetros, pois a criação de instrumentos processuais 

adequados à essa perspectiva da judicialização da política em matéria de saúde tem ocupado o 

debate jurídico relativo a essa matéria.  
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Assim, o Judiciário não deve invadir a esfera de atuação do Poder Executivo. Deve, 

por outro lado, corrigir inconstitucionalidades, ilegalidades, abusos ou desvios de poder, 

decisões desproporcionais, como também promover ou corrigir ações afirmativas, 

compatibilizando as políticas públicas às diretrizes e metas constitucionais. Entretanto, pode-

se observar, neste caso, dois momentos distintos de controle jurisdicional: controle na 

elaboração e controle na execução da política pública de fornecimento gratuito dos serviços 

de saúde.  

É preciso estabelecer ou tratar dos instrumentos processuais adequados 

constitucionalmente ao controle de políticas públicas. Com isso se quer estabelecer meios que 

possibilitem os legitimados democraticamente a participarem do processo, sob a perspectiva 

da demanda coletiva (comunitária).  

Contudo, em se tratando dos problemas que envolvem questão de saúde pública, é 

importante para o efetivo papel pacificador do Estado que as decisões tomadas para a 

eliminação dos conflitos sejam aceitas pelas partes e que cumulado a essas decisões, encontre-

se o valor de justiça, ou seja, a eliminação dos conflitos deve se dar de forma justa, equitativa, 

gerando segurança jurídica.  

Portanto, o Estado deve estar atento a sua outra função social que é de informar e 

educar os indivíduos da sociedade acerca de seus direitos e obrigações, pois a tendência dos 

que confiam no Judiciário é cuidar dos seus próprios direitos, bem como dos direitos dos 

outros, resultando em mais responsabilidade e confiança.  

A falta de mecanismos que favoreçam o acesso ao Judiciário resulta em insatisfações 

e decepções permanentes, uma vez que aqueles que se vêem lesados não se animam em 

procurar a justiça para verem seus conflitos solucionados. Tal situação de escassa infra-

estrutura social se mostra perigosa na medida em que um grande número de pessoas 

insatisfeitas pode originar manifestações violentas, hostis e agressivas. Quanto a isto, 

infelizmente temos presenciado nas ruas do país, pois quando o Estado através de suas 

políticas públicas não garantem o mínimo previsto em lei, a sociedade vem de forma latente 

cobrar uma respostas por vivermos num Estado Democrático de Direitos.  
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