
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

Editora Fundação Fênix 
 

A obra coletiva que temos o privilégio de apresentar reúne textos produzidos por 

discentes dos Programas de Pós-Graduação em Direito e bolsistas de Iniciação Cientifica, 

resultantes dos trabalhos apresentados perante banca examinadora em grupos de 

trabalho temáticos promovidos por ocasião do “XVI Seminário Internacional de Direitos 

Fundamentais: Políticas Orientadas para a Igualdade e Ações Afirmativas no Direito 

Internacional, no Direito Comparado e no Brasil” e do “VI Seminário Internacional de 

Direito, Tecnologia e Inovação”, ambos realizados em auditórios e salas de aula sediados 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, em Porto Alegre.  

Diferentemente das suas edições anteriores, por conta da liberação progressiva dos 

recursos oriundos das agências de fomento, mas também em virtude da agenda dos 

palestrantes convidados, em especial os oriundos do exterior, o XVI Seminário 

Internacional de Direitos Fundamentais foi realizado em duas etapas, a primeira nos dias 

12 e 13.08.2019 e a segunda nos dias 02 e 03.12.2019.  O VI Seminário Internacional de 

Direito Tecnologia e Inovação, por sua vez, teve lugar nos dias 28 e 29 de outubro de 

2019.  

Importa enfatizar, outrossim, que ambos os seminários foram idealizados e promovidos, 

mediante importantes parcerias, a partir do Grupo de Pesquisas em Direitos 

Fundamentais (GEDF), creditado junto ao CNPQ, do PPGD da Escola de Direito da 

PUCRS. Além disso, para demonstrar a origem dos dois eventos e a sua tradição, 

oportuno referir que o GEDF foi instalado no ano de 2000 pelo Professor Ingo Wolfgang 

Sarlet, que também protagonizou a concepção e execução, na condição de coordenador 

científico de ambos os seminários, vinculados, juntamente com outras atividades 

similares, disciplinas, projetos de pesquisa, produção científica, bem como dissertações e 

teses, de diversos docentes e discentes vinculados às linhas de pesquisa Eficácia e 

Efetividade dos Direitos Fundamentais no Direito Público e no Direito Privado e Direito, 

Ciência, Tecnologia e Inovação, aderentes à Área de Concentração Fundamentos 

Constitucionais do Direito Público e do Direito Privado do PPGD da PUCRS. 
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A obra coletiva que temos o privilégio de apresentar, reúne textos produzidos 

por discentes dos Programas de Pós-Graduação em Direito e bolsistas de Iniciação 

Cientifica, resultantes dos trabalhos apresentados perante banca examinadora em 

grupos de trabalho temáticos promovidos  por ocasião do “XVI Seminário 

Internacional de Direitos Fundamentais: Políticas Orientadas para a Igualdade e 

Ações Afirmativas no Direito Internacional, no Direito Comparado e no Brasil” e do 

“VI Seminário Internacional de Direito, Tecnologia e Inovação”, ambos realizados em 

auditórios e salas de aula sediados na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, PUCRS, em Porto Alegre.  

Diferentemente das suas edições anteriores, por conta da liberação 

progressiva dos recursos oriundos das agências de fomento, mas também em virtude 

da agenda dos palestrantes convidados, em especial os oriundos do exterior, o XVI 

Seminário Internacional de Direitos Fundamentais foi realizado em duas etapas, a 

primeira nos dias 12 e 13.08.2019 e a segunda nos dias 02 e 03.12.2019.  O VI 

Seminário Internacional de Direito Tecnologia e Inovação, por sua vez, teve lugar nos 

dias 28 e 29 de outubro de 2019.  

Importa enfatizar, outrossim, que ambos os seminários foram idealizados e 

promovidos, mediante importantes parcerias, a partir do Grupo de Pesquisas em 

Direitos Fundamentais (GEDF), creditado junto ao CNPQ, do PPGD da Escola de 

Direito da PUCRS. Além disso, para demonstrar a origem dos dois eventos e a sua 

tradição, oportuno referir que o GEDF foi instalado no ano de 2000   pelo Professor 

Ingo Wolfgang Sarlet, que também protagonizou a concepção e execução, na 

condição de coordenador científico de ambos os seminários, vinculados, juntamente 

com outras atividades similares, disciplinas, projetos de pesquisa, produção 

científica, bem como dissertações e teses, de diversos docentes e discentes vinculados 

às linhas de pesquisa Eficácia e Efetividade dos Direitos Fundamentais no Direito 

Público e no Direito Privado e Direito, Ciência, Tecnologia e Inovação, aderentes à 

Área de Concentração Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do Direito 

Privado do PPGD da PUCRS. 

https://doi.org/10.36592/9786587424019-0


 

 

 

18 | Direitos Fundamentais 

 

Note-se, ainda, que o programa de cada Seminário, assim como das 

publicações associadas, gravita sempre em torno de um eixo temático definido, 

assegurando maior densidade e qualidade científica, ao que se soma o fato de que os 

palestrantes convidados têm reconhecida expertise no que concerne ao tema dos 

eventos.  

Da mesma forma, para além de um número elevado de docentes e 

pesquisadores nacionais de destaque, todos os seminários realizados se caracterizam 

pela presença de pelo menos alguns convidados internacionais e que representam, ao 

longo do tempo, diversos Países e Instituições de Ensino e Pesquisa. Apenas para 

ilustrar a assertiva, segue relação – não exaustiva – de palestrantes estrangeiros que 

participaram dos seminários anteriores: Marius Olivier (Johanesburgo, África do Sul; 

e Perth, Austrália), Ockert Dupper (Stellenbosh e OIT), Avinash Govinda (Cidade do 

Cabo, África do Sul); da Alemanha, Peter Häberle, Michael Klöpfer, Dieter Grimm, 

Winfried Brugger, Christian Starck, Wolfgang Hoffmann-Riem, Claus-Wilhelm 

Canaris, Ulrich Becker, Bernd Baron von Maydell, Jörg Neuner, Marion Albers, 

Martin Nettesheim, Markus Kotzur, Matthias Jestädt, Angelika Nussberger, Indra 

Spiecker, Astrid Wallrabenstein, entre outros; Pablo Lorenzetti (Argentina); Jef van 

Langendonk (Bélgica); da Colômbia, Nestor Osuna, Rodrigo Uprimny, Rodolfo 

Arango; da Espanha, Francisco Ballaguer (Granada), Miguel Azpitarte (Granada), 

Jose Maria Porras Ramírez (Granada), Miguel Presno Linera (Oviedo); dos Estados 

Unidos da América, Frank Michelman e Mark Tushnet (Harvard), James Salzman 

(Duke University), Daniel Farber (Berkeley); da Itália, Ângelo Schilacci (La Sapienza, 

Roma) e Jörg Luther (Piemonte, Itália); Miguel Carbonell (México); César Landa 

(Peru); de Portugal, José Joaquim Gomes Canotilho, José Carlos Vieira de Andrade, 

Jónatas Machado, Paulo Mota Pinto, Vasco Dias Pereira. 

Seguindo esta tradição de excelência acadêmica, sobreleva destacar, desta feita 

mediante a lista completa dos palestrantes convidados, a programação e os 

conferencistas dos dois seminários que deram origem à presente obra.  

Em uma primeira etapa do XVI Seminário Internacional de Direitos 

Fundamentais, no dia 12 de agosto de 2019, contamos, na Conferência 1, com a 

conferência do Prof. Dr. Brian D. Lepard (University of Nebrasca Lincoln/EUA) 

sobre A Legalidade e a Ética de Medidas Especiais para Proteger Populações 

Vulneráveis sob o Direito Internacional, com coordenação e presidência de mesa do 

Professor Ingo Wolfgang Sarlet. Em seguida, na Conferência 2, com moderação e 
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presidência de mesa do Prof. Dr. Emerson de Lima Pinto (Feevale/RS), o Prof. Dr. 

Narciso Leandro Xavier Baez (UNOESC/SC) brindou-nos com a palestra sobre 

Aspectos Polêmicos das Ações Afirmativas no Brasil, assim como o Prof. Dr. Roger 

Raupp Rios (Unisinos/RS) acerca das Ações Afirmativas e Autodeclaração. Dando 

sequência ao evento, no dia 13 de agosto, na Conferência 3, sobre Políticas de 

Igualdade e Direitos Socioambientais, com moderação e presidência de mesa da 

Prof.ª Dr.ª Vanêsca Prestes (ESDM/RS), contamos com as exposições do Prof. Dr. 

Marcelo Schenk Duque (UFRGS/RS), sobre Igualdade Material e Ações Afirmativas, 

da Profa. Dra. Raquel Fabiana Lopes Sparemberger (FMP/RS) sobre Ações 

Afirmativas, Meio Ambiente e Comunidades Tradicionais, da Profa. Dra. Gabrielle 

Bezerra Sales Sarlet (PUCRS) sobre Pessoas com Deficiência e Acesso à Educação 

Superior, e da Prof.ª Dra. Patrícia Laydner (AJURIS/RS) sobre Os Catadores na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. A fim de encerrar o evento, a Conferência 4, 

com moderação e presidência de mesa de Jeferson Ferreira Barbosa (PNPD/PUCRS), 

sobre Busca pela Igualdade em Áreas Específicas, contou com a presença da Prof.ª 

Dr.ª Eva-Maria Hohnerlein (Max-Planck-Institut für Sozialrecht und 

Sozialpolitik/Munique), sobre Proibição de Discriminação por Motivo de Idade no 

Direito Europeu, e do Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet (PUCRS/RS) sobre Ações 

Afirmativas e Igualdade. 

Na segunda etapa do XVI Seminário Internacional de Direitos Fundamentais, 

ocorrida nos dias 2 e 3 de dezembro de 2019, durante a manhã do dia 02, contamos 

com a conferência do Prof. Me. José Eduardo Cardozo (UniCeub e PUCSP) sobre a 

crise do Estado Democrático de Direito e do Prof. Dr. Ney de Barros Bello Filho (UnB 

e IDP) sobre a argumentação sobre provas: a constitucionalidade do juízo criminal. A 

presidência de mesa foi exercida pelo Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet (PUCRS) e a 

moderação realizada pelo Prof. Dr. Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada). 

No turno da noite, o Prof. Dr. Daniel Wunder Hachem (PUCPR e UFPR) apresentou 

sobre os desafios da tutela igualitária dos direitos sociais por meio da prestação 

jurisdicional e a Prof.ª Dra. Luísa Fernanda Garcia López (Universidad del Rosario) 

abordou a temática do Estado de Coisas Inconstitucional como uma ferramenta de 

definição de políticas públicas pela Corte Constitucional Colombiana. As conferências 

contaram com a presidência de mesa e moderação da Prof.ª Dr.ª Vanesca Buzelato 

Prestes (ESDM/RS). Por fim, durante a manhã do dia 03 apresentaram: o Prof. Dr. 

Pedro Grández (PUC Peru) sobre “Empresas y Derechos Humanos: la estrategia de 
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Naciones Unidas a través de los Planes Nacionales de Acción”, o Prof. Dr. Néstor 

Osuna (Universidad Externado de Colombia) a respeito das “acciones afirmativas a 

favor de grupos vulnerables: algunas experiencias com los pueblos indígenas em 

Colombia”, o Prof. Dr. Robert Cottrol (George Washington University) apresentou o 

tema “acción afirmativa y la Corte Suprema de los Estados Unidos: doctrinas 

conservadoras, resultados progressistas, y um futuro incierto”. Por fim, a Prof.ª Dr.ª 

Fany Quispe Farfán (Universidad ESAN e PUC Peru) abordou “la experiência 

peruana en el combate a la corrupción y crimen organizado”. As conferências 

contaram com a presidência e moderação do Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet 

(PUCRS). 

O VI Seminário Internacional de Direito, Tecnologia e Inovação, por sua vez, 

ocorrido nos dias 28 e 29 de outubro de 2019, contou com duas conferências do Prof. 

Dr. David Studdert (Stanford University); uma com o tema “risk-based regulation” e 

outra sobre “long waits for big data: data use agreements for academic research”, 

além da conferência com o Prof. Dr. Avelino Zorzo (TECNOPUC/ PUCRS) sobre 

privacidade e segurança de dados, todas elas presididas e moderadas pelo Prof. Dr. 

Ingo Wolfgang Sarlet. No último dia, o Prof. Dr. Jorge Audy (TECNOPUC/PUCRS) 

apresentou sobre os impactos das novas tecnologias na sociedade e nos negócios, 

enquanto o Prof. Dr. Giovani Saavedra (Mackenzie) conduziu sua exposição sobre o 

tema compliance na indústria 4.0. As conferências foram presididas pela Profa. Dra. 

Hella Isis Gottschefsky (Mackenzie) e moderadas pela Profa. Dra. Gabrielle Bezerra 

Sales Sarlet (PUCRS). A última conferência foi da Profa. Dra. Cristina Caldeira 

(Portugal) a respeito da aplicação da inteligência artificial na área da saúde e contou 

com a presidência, bem como moderação da Profª. Drª. Marcia Santana Fernandes 

(FEEVALE).  

À vista do programa dos dois eventos, verifica-se que o que se buscou foi 

promover um espaço aberto à comunidade acadêmica, para reflexão e debate sobre 

as questões relacionadas aos desafios, na esfera pública e privada, no que diz com o 

papel do Direito, designadamente na esfera da efetivação da igualdade material, da 

indução e controle das Políticas Orientadas para a Igualdade e das Ações Afirmativas, 

não apenas no Brasil, mas incluindo as perspectivas internacional e estrangeira.  

Por outro lado, já num outro contexto, discutiu-se também os desafios 

impostos ao Direito numa sociedade que já está sendo transformada pela tecnologia, 

e que além de exigir reações regulatórias com alta dinamicidade, inclusive na esfera 
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preventiva, apresenta uma dupla face, visto que numa perspectiva potencializa a 

efetividade de uma série de direitos humanos e fundamentais, numa outra, contudo, 

traz consigo novas modalidades de violação e ameaça. 

Dado o objeto da presente obra, que é o de dar voz aos discentes, graduandos, 

mestrandos e doutorandos inscritos nos eventos e que participaram dos grupos 

temáticos de trabalho, apresentando, perante seus colegas e banca avaliadora, seus 

respectivos trabalhos, que resultaram nos textos aqui levados a público, segue uma 

listagem dos autores e temas, que é dividida em duas partes, sendo a primeira 

dedicada ao tema dos “direitos fundamentais, igualdade e ações afirmativas” e a 

segunda relativa ao Seminário Sobre Direito e Tecnologia. 

Segue, portanto, a relação de trabalhos que compõe a primeira parte da obra: 

  Luiza Eisenhardt Braun e Caroline Fockink Ritt abordam as práticas de 

corrupção dentro das políticas públicas de saúde direcionadas aos povos indígenas. 

Segundo as autoras “a partir dos casos de práticas de corrupção analisados, concluiu-

se que elas são comuns e que as mais recorrentes são as que envolvem o 

superfaturamento na compra dos mais variados produtos e as fraudes em licitações. 

Depois de trazidos exemplos de uso de programas de compliance no setor público e 

no setor da saúde privada, comprovou-se que sua aplicação dentro da área da saúde 

pública voltada para os povos indígenas é possível a fim de enfrentar as práticas de 

corrupção.” 

Anna Ortiz Borges Coelho e Clarice Beatriz da Costa Söhngen, a respeito da lei 

de paridade eleitoral, apontam que “em 2019, Portugal criou uma nova Lei de 

Paridade eleitoral, estabelecendo que no mínimo 40% das cadeiras do parlamento 

devem ser ocupadas por um dos sexos, masculino ou feminino, estimulando assim 

uma maior equidade quantitativa entre representantes de ambos os gêneros. Essa lei 

fora aplicada pela primeira vez nas eleições 2019, em outubro, gerando um aumento 

de 3% na ocupação de cadeiras pelas mulheres, passando no total a ocuparem 38,7% 

das cadeiras na Assembleia da República de Portugal. Essa alteração legislativa pode 

ser vista como uma das possíveis soluções para o caso brasileira da Lei 9.504 de 1997 

que há mais de 20 anos demonstra resultados insatisfatórios no aumento da 

participação política feminina.” 

Lúcia Souza d’Aquino em a (falta de) representatividade negra na publicidade 

e seus efeitos sobre as crianças resume a sua investigação com a seguinte 

consideração: “a publicidade exerce papel determinante na sociedade, vendendo, 
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além dos tradicionais produtos e serviços, ideias. Nesse sentido, a forma como as 

pessoas são apresentadas nas peças publicitárias transmite a ideia de como aqueles 

que se veem nessa publicidade devem se comportar na sociedade. No Brasil, ainda 

que a maioria da população não se identifique como branca, a representatividade de 

pessoas negras na publicidade não reflete esses percentuais. Nesse sentido, a 

presente pesquisa avalia os efeitos da forma como as pessoas negras são 

representadas na publicidade sobre as crianças.” 

Luana Steffens, em ações afirmativas e a teoria da justiça como equidade de 

John Rawls apresenta que “a partir da reflexão de Rawls sobre a Justiça e a sociedade 

justa, com suas ideias de equidade, racionalidade e de bondade, busca-se verificar se 

as políticas públicas afirmativas de quotas raciais possuem guarida na teoria da 

justiça por equidade desenvolvida pelo autor. O primeiro passo é, pois, examinar os 

elementos e princípios da justiça como equidade desenvolvidos por Rawls. Feito isso, 

será abordada a questão das ações afirmativas de quotas raciais e a influência da 

Teoria desenvolvida pelo filósofo norte-americano sobre essa doutrina no direito 

brasileiro. Conclui-se que, embora não prevista expressamente na teoria da justiça 

por equidade rawlsiana a menção das ações afirmativas, é possível visualizar na 

arquitetura conceitual da ideia de justiça como equidade de Rawls elementos 

suficientes que podem indicar a possibilidade de legitimação das políticas de 

discriminação positiva ou inversa.” 

 Em Lucas Girardello Faccio e Pedro Agão Seabra Filter sobre a efetivação do 

direito fundamental à educação na perspectiva ambiental “discorre-se acerca do 

direito à educação, analisa-se sua construção ao longo do tempo, seu reconhecimento 

como direito social e direito fundamental pela Constituição Federal de 1988. Utiliza-

se índices de desigualdade social, diferença de renda média e de conclusão do ensino 

superior para expor a realidade brasileira. Faz-se um panorama da questão do direito 

à educação para então tratar-se diretamente do direito à educação ambiental, da 

evolução desse direito e sua efetivação como direito fundamental reconhecido pela 

Constituição Federal. Ainda, adota-se o método monográfico de procedimento de 

pesquisa, com a análise doutrinária e jurisprudencial. Para que ao fim se possa 

reconhecer que ao garantir o maior número de acessos possíveis à educação formal, 

possibilita, não só a efetivação do direito à educação, como também, a efetivação do 

direito fundamental à educação ambiental.” 
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 Bárbara Guerra Chala e Lucas Moreschi Paulo, no capítulo sobre a 

necessidade conceitual de instrumentos para harmonização da jurisprudência 

enquanto garantidores dos princípios da igualdade e da segurança jurídica buscam 

“analisar a relação existente entre a concretização dos direitos fundamentais à 

segurança jurídica e à igualdade com a preocupação atinente aos instrumentos 

processuais criados para tanto, na tentativa de estabelecer critérios para a 

identificação da existência conceitual necessidade de manifestação harmônica do 

direito – através da jurisprudência. Para tanto, será esclarecido, ainda que 

brevemente, o conceito do direito das tradições jusfilosóficas cujos valores são 

atinentes no direito brasileiro. Desse modo, busca-se estabelecer a conexão prática 

do fenômeno, sobretudo a partir da análise das escolhas realizadas pelo legislador em 

relação à valorização de instrumentos vinculantes, nos moldes do capítulo 

inaugurado pelo artigo 926 do Código de Processo Civil. Por derradeiro, analisar-se-á 

de que modo os precedentes, em ambas as formas (obrigatória ou persuasiva), 

concretizam os objetivos traçados e garantem a segurança jurídica, a integridade, a 

coerência e a igualdade que fundamentam os sistemas judiciais dos estados 

democráticos de direito.” 

Luciana Berbigier Lucas, em a relevância das políticas de ações afirmativas 

como instrumento para a promoção da equidade em saúde no Brasil,  “procura 

analisar se as políticas de ações afirmativas são instrumentos importantes para a 

promoção de equidade em saúde no Brasil. Buscou-se entender a relação entre 

epidemiologia e saúde, analisar os argumentos favoráveis e contrários ao movimento 

das ações afirmativas e examinar a sua relevância para a efetivação do princípio da 

equidade em saúde. Realizada pesquisa qualitativa de dados, em que adotado o 

método de abordagem dedutivo, método de procedimento funcionalista, método de 

interpretação sociológico e a pesquisa bibliográfico-documental como método de 

procedimento. Observou-se que existem muitos fatores positivos nos programas de 

equidade para a solução das desigualdades. Assim, concluiu-se que as ações 

afirmativas são importantes instrumentos para a promoção de equidade em saúde, 

mostrando-se necessária uma mudança cultural através da verdadeira 

conscientização por parte dos cidadãos sobre a importância destas políticas.” 

Drisa Kern e Marília Longo do Nascimento, em análise da efetividade da 

política municipal de gestão de resíduos sólidos de Porto Alegre na inclusão social de 

catadores e proteção do meio ambiente, apontam que a “expansão da sociedade do 
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consumo agrava os impactos antrópicos no meio ambiente, sobretudo quanto ao 

descarte de resíduos recicláveis. No Brasil, antigos métodos de gestão dos resíduos 

foram aprimorados com o advento da Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS 

(Lei 12.305/10), que ressignificou o conceito desses materiais, como bens, de valor 

econômico e social, ao mesmo tempo que lançou luzes à valorização dos catadores de 

materiais. Essa classe recebeu um justo tratamento nas políticas públicas previstas 

pela PNRS, sobretudo quando inserida nas cooperativas e associações de triagem e 

reciclagem, mas segue estigmatizada socialmente. Diante deste cenário, o objetivo do 

artigo é apurar a efetividade das políticas públicas de gestão de resíduos sólidos com 

a inclusão social dos catadores, e consequente proteção ambiental. Para tanto, 

apresenta-se um panorama geral do sistema nacional de gestão de resíduos sólidos, 

da cadeia de responsabilidade dos entes e alternativas de aplicação da lei, e do 

cenário da inclusão social dos catadores, e como método de análise de caso, apura-se 

a eficácia das políticas públicas de reciclagem no contexto do Município de Porto 

Alegre.” 

Eduardo Ritt e Isadora Hörbe Neves da Fontoura, em a importância do apoio 

psicológico à mulher em cenário de violência doméstica e familiar, discutem “o 

conceito de violência doméstica e o quanto uma das espécies de violência, a 

psicológica, afeta a mulher emocionalmente. Demonstrando que o apoio e a ajuda 

dos profissionais da área da psicologia, bem como os profissionais da área do direito, 

são fundamentais a estas mulheres para a recuperação da autoestima, liberdade 

própria e de seus direitos, mesmo após a violência praticada contra elas. Como 

fundamento dessa discussão, procura-se analisar e destacar a notabilidade que o 

atendimento psicológico à mulher vítima de violência doméstica e familiar possui em 

seu recomeço. A metodologia de abordagem utilizada no presente estudo foi a 

dedutiva, uma vez que foi realizado a partir da legislação, bem como recorreu-se ao 

auxílio doutrinário e o método de procedimento adotado no estudo tendo como 

referência a pesquisa bibliográfica exploratória.” 

 Bruna Lietz, em inteligência artificial, discriminação e direitos fundamentais, 

busca “demonstrar os vieses discriminatórios pela inteligência artificial através de 

evidências e analisar tais considerando o conteúdo do direito fundamental à 

igualdade. Assim, serão tecidas considerações gerais relacionadas a inteligência 

artificial, ressaltando a questão dos dados que servem de base para a aprendizagem e 

a ideia de falsos positivos através da análise dos casos do COMPAS e do 
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reconhecimento facial, expondo, ainda, o conteúdo da igualdade como fundamento e 

limite ao uso da IA. Ao final conclui-se pela importância da igualdade neste novo 

contexto, especialmente na proibição do arbítrio e da vedação à discriminação e na 

sua dimensão subjetiva.” 

Cláudia Taís Siqueira Cagliari, em Lei Maria da Penha e ações afirmativas no 

combate à violência contra a mulher, objetiva “analisar a Lei Maria da Penha e suas 

implicações diante do cenário da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 

como apontar as discussões acerca de ações afirmativas. Ressalta-se que o intuito da 

presente pesquisa é refletir sobre a discriminação e a violência praticada contra as 

mulheres, a partir de uma análise da Lei Maria da Penha e de sua efetivação a esta 

problemática. E, ainda, abordar os anseios das mulheres, no sentido de explicitar o 

que deve ser entendido como violência e quais são os instrumentos aptos a assegurar 

a construção da cidadania feminina discutindo a violência doméstica e familiar 

sofrida pelas mulheres e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em estabelecer um 

equilíbrio entre os gêneros. Pretende-se examinar a efetivação da lei supracitada no 

combate a esta problemática. E, ainda, abordar os anseios das mulheres, no sentido 

de explicitar o que deve ser entendido como ações afirmativas e quais os 

instrumentos aptos a assegurar a construção da cidadania feminina.” 

Mônia Clarissa Hennig Leal e Maria Valentina de Moraes, em minorias e 

grupos em situação de vulnerabilidade, pretendem “a partir da análise de decisões do 

Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos - 83 

decisões do mais alto tribunal brasileiro e 18 decisões da Corte de San José - 

compreender quais são as distinções conceituais jurisprudenciais empregadas na 

proteção de grupos vulneráveis. Deste modo, questiona-se: quais as diferenças 

conceituais existentes na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e do Supremo Tribunal Federal no que se refere à proteção dos grupos em 

situação de vulnerabilidade? É possível afirmar, a partir da análise realizada, que a 

jurisprudência da Corte Interamericana analisa os elementos que cercam a proteção 

desses grupos, utilizando a terminologia “grupos em situação de vulnerabilidade”, a 

medida que o Supremo Tribunal Federal não identifica características e 

particularidade que envolvem tais grupos, não utilizando de forma rigorosa nenhum 

dos conceitos atrelados às “minorias”, valendo-se tanto dessa expressão como da 

referência a “grupos vulneráveis”.” 
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Priscila de Freitas e Érica Veiga Alves, em acessibilidade para pessoas com 

deficiência visual por intermédio de cartões de crédito braile, abordam “a inovação 

legislativa trazida pela Lei 13.835/2019 e a alteração efetuada pela mesma na Lei 

10.098/2000, Lei da Acessibilidade, onde se estabelece como direito das pessoas 

com deficiência visual solicitar cartões bancários em braile. Tal iniciativa demonstra-

se interessante, tendo em vista a justificativa de que visa assegurar maior 

acessibilidade para as pessoas com deficiências visuais. O problema enfoca em 

responder se há uma concretização do princípio da solidariedade, e 

consequentemente, da dignidade da pessoa humana, no referido acréscimo 

legislativo ou apenas interesse econômico. Através do método hipotético-dedutivo, a 

problemática consiste em analisar duas hipóteses, sendo a primeira positiva e a 

segunda, negativa. Os resultados encontrados apontam que a primeira hipótese 

confirma-se, parcialmente.” 

Micaela Porto Filchtiner Linke, em processos estruturais como alternativa na 

proteção de direitos socioambientais, objetiva “analisar os processos estruturais 

como alternativa na proteção de direitos socioambientais, motivado pela realidade 

atual do movimento de judicialização de políticas públicas no Brasil, especialmente, 

em face aos desastres ambientais de rompimento das barragens de mineradoras no 

estado de Minas Gerais. Utilizando principalmente metodologia dedutiva, realizou-se 

estudo acerca dos conceitos pertinentes à temática na doutrina brasileira, que 

culminou no exame da Ação Civil Pública 1005310-84.2019.4.01.3800. Como 

resultado, depreendeu-se que, sendo o judiciário ultima ratio basilar para a 

concretização de ideais do Estado Democrático de Direito instituído no país, a 

inafastabilidade jurisdicional fundamental e o constante surgimento de conflitos 

envolvendo direitos socioambientais – os quais tendem a ser complexos 

naturalmente – perante o ordenamento jurídico brasileiro exigem a busca por 

soluções dialogadas entre as partes, configurando planos executáveis. Portanto, para 

as lides envolvendo políticas públicas socioambientais são a utilização de técnicas 

estruturantes ou de processos dessa espécie alternativas em teoria capazes de 

propiciar a construção e concretização das necessárias reformas estruturais perante 

falhas sistêmicas nacionais.” 

Maria Eugênia Londero Deggeroni, em o direito ao acesso à tecnologia (TICs) 

e a busca de igualdade material, investiga “como a igualdade material poderá existir 

perante o acesso às TICs, tendo em vista que o Brasil tem realidades socioeconômicas 
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regionais distintas? O objetivo geral e compreender o contexto brasileiro diante do 

acesso às TICs. Os objetivos específicos são: compreender como poderia ser tratada a 

igualdade material; como a igualdade será posta diante do acesso às TICs; analisar as 

realidades regionais e reler Aristóteles diante do contexto brasileiro para fazer a 

análise. Foram escolhidas as metodologias: dedutiva de abordagem; comparativa de 

procedimento e sistemática de interpretação. Ao final da pesquisa, os dados colhidos, 

as bases normativas e teóricas analisadas auxiliaram a construção do pensamento 

que norteou as bases do artigo. A pesquisa realizada demonstrou que há certa relação 

entre o cumprimento dos artigos 3º, inciso I e III da Constituição Federal diante da 

igualdade material e atualização da distributiva aristotélica conforme o contexto 

brasileiro.” 

Roberta Eggert Poll e Aline Pires de Souza Machado de Castilhos, em 

liberdade sexual e identidade de gênero, “busca[m] analisar recentes movimentações 

jurisprudenciais que reconheceram o descumprimento pelo Congresso Nacional ao 

mandamento constitucional que determina o dever de proteção a comunidade 

LGBTQ+. A hipótese de pesquisa gira em torno da questão relativa à violação ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, da liberdade sexual, da igualdade, do 

bem-estar e da própria justiça. Tem-se por objetivo a verificação da vulnerabilidade 

dos integrantes da comunidade LGBTQ+ frente ao tradicional sistema jurídico 

brasileiro, bem como analisar a ausência de efetiva reação estatal às injustas 

agressões praticadas contra grupos sociais vulneráveis. O método de abordagem será 

o dialético-dedutivo, bem como o empírico, adotando-se como procedimento o 

bibliográfico. A conclusão se dá no sentido da compatibilidade jurídico-penal da 

decisão do STF que reconheceu que condutas homofóbicas e transfóbicas se 

enquadram na tipificação da Lei do Racismo.” 

A segunda parte da presente obra é dedicada ao tema “direito, tecnologia e 

inovação”, que possui os seguintes capítulos:  

Andrea Vergara da Silva e Jaime de Carvalho Leite Filho, em inteligência 

artificial e garantias judiciais, considera que a “Inteligência Artificial (IA) é uma 

ferramenta que pode contribuir para o aprimoramento das atividades relacionadas 

ao Direito, mas os possíveis benefícios não evitam questionamentos sobre os riscos 

inerentes. Experiências com algoritmos já utilizados demonstram que a IA pode 

apresentar comportamentos indesejados. É o caso do risco de viés algorítmico e do 

funcionamento do sistema como uma caixa-preta, sem possibilidade de explicar os 
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passos que levaram a determinado resultado. Esses pontos são relevantes quando o 

que está em jogo são as garantias judiciais, tuteladas inclusive por tratados 

internacionais, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. De outro 

lado, é importante levar em consideração que as mesmas garantias judiciais podem 

ser violadas em caso de excessivo tempo de tramitação de processos e que o Brasil já 

foi responsabilizado internacionalmente por isso. Assim, busca-se demonstrar a 

importância de conhecer a IA e suas possíveis aplicações no Direito e, sem 

desconsiderar os problemas existentes, argumenta-se que a tecnologia pode ser 

utilizada em benefício do sistema de justiça.” 

Marcela Joelsons, em a necessária limitação ao legítimo interesse do 

fornecedor no tratamento de dados pessoais dos consumidores, “tem como objetivo 

analisar o legítimo interesse do controlador e do terceiro como base legal para o 

processamento de dados pessoais. A disposição prevista no inciso IX do artigo 7º da 

Lei 13.709/2018 amplia o escopo do processamento legal de dados, todavia, devido a 

sua abertura e subjetividade, poderá criar lacunas na lei e enfraquecer a proteção 

jurídica dos titulares dos dados. Considerando a vulnerabilidade dos consumidores e 

sua necessária proteção na sociedade da informação, é proposto que a disposição seja 

interpretada em um diálogo com o Código de Defesa do Consumidor e à luz da 

Constituição Federal.” 

Amália Rosa de Campos, em a inteligência artificial como ferramenta de 

prevenção de decisões judiciais fundamentadas em heurísticas comportamentais, 

considera o “impacto de heurísticas e vieses no processo de tomada de decisões dos 

seres humanos em geral – e dos julgadores em particular – e a possibilidade de uso 

da inteligência artificial como uma ferramenta de prevenção/exercício do poder de 

veto desses comportamentos é matéria que possui relevante impacto não só na seara 

jurídica, como também para a sociedade como um todo. Em vista disso, torna-se 

necessário perquirir como funciona o processo de tomada de decisão, com ênfase nos 

sistemas que compõem o pensamento humano, demonstrar o que são heurísticas 

comportamentais e tratar de suas espécies mais conhecidas: ancoragem, 

disponibilidade e representatividade; discorrer sobre a influência desses vieses 

comportamentais nas decisões proferidas pelos magistrados em geral; e verificar em 

que medida a inteligência artificial pode contribuir para um desenviesamento dos 

julgadores. Após tais análises, é possível concluir que o recurso a vieses no processo 

de tomada de decisão é uma realidade que não pode ser negada. Pode – e deve -, 
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contudo, ser mitigada, o que pode ser obtido não só através de iniciativas voltadas à 

conscientização dos magistrados quanto aos seus “pré-conceitos”, mas também 

através do emprego de inteligência artificial, que, quando bem arquitetada, pode 

identificar casos e julgadores propensos à influência de heurísticas e, através da 

externalização dos dados compilados, assegurar decisões judiciais menos 

tendenciosas.” 

Cláudia Taís Siqueira Cagliari e Danilo Simionatto Filho, em o direito à 

privacidade sob a perspectiva do princípio responsabilidade, têm por objetivo 

“analisar a colisão entre valores franqueados na Carta Política, exsurgentes da 

utilização da internet, perquirindo-se acerca da existência de um direito fundamental 

à privacidade no uso da rede mundial de computadores frente às possibilidades da 

irradiação de efeitos nocivos para a sociedade, na lógica da incerteza que há na 

exponencial evolução tecnológica, dentro de uma ótica não imediatista, condizente 

com um agir-no-mundo responsável.” 

Luiza Eisenhardt Braun e Caroline Fockink Ritt, em a nova lei geral brasileira 

de proteção de dados pessoais e as figuras do controlador e do operador, buscam 

“compreender qual é o papel concedido pela Lei 13.709/18 (LGPD) àqueles que 

atuarão no papel de controladores e operadores. Para tanto, apresenta o seguinte 

problema de pesquisa: qual é a função desempenhada pelo controlador e pelo 

operador na LGPD? Justifica-se que essa norma versa sobre assunto de considerável 

importância, pois a má administração de dados pessoais pode acarretar na violação 

de direitos fundamentais. Assim, é imprescindível o estudo detalhado dessa lei, a fim 

de dar-lhe o máximo de eficácia possível. Para tanto, fez-se a escolha de delimitar o 

trabalho para o estudo do papel desempenhado pelo controlador e operador, 

possibilitando uma análise mais detalhada desse. Ainda, possui os seguintes 

objetivos específicos: conhecer como se deu a evolução no âmbito jurídico do tema de 

proteção de dados pessoais no Brasil; analisar a LGPD de modo genérico, a fim de 

entender o momento no qual foi promulgada e qual seu âmbito de incidência; após, 

quer-se encontrar, no mesmo dispositivo legal, quais são os conceitos e 

determinações previstos que versam sobre o papel do controlador e do operador. O 

método de pesquisa utilizado é o dedutivo, e faz-se uso da técnica de pesquisa por 

documentação indireta, à luz de revisão bibliográfica. Os resultados demonstram que 

o papel dos controladores é estabelecer diretrizes a serem seguidas pelos operadores 

na realização do tratamento de dados, tendo ambos os deveres de respeitar diversas 
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restrições previstas na lei, sempre informando o titular dos dados pessoais sobre a 

finalidade do seu uso.” 

Caroline Fockink Ritt e Ingo Wolfgang Sarlet, em a lei geral de proteção de 

dados e sua importância com relação ao direito fundamental à privacidade, 

questionam: “a Lei será um instrumento jurídico eficiente para garantir a privacidade 

com relação ao tratamento de dados pessoais? O objetivo geral é demonstrar que o 

Brasil se adequou às legislações internacionais no tratamento e no armazenamento 

de dados pessoais, e para alcançá-lo, respondendo o problema da pesquisa. O artigo 

divide-se em três partes: análise do direito fundamental à privacidade, algumas 

perspectivas históricas e sua previsão no ordenamento constitucional brasileiro; 

análise da Lei Geral de Proteção de Dados, demonstrando que ela é consequência de 

documentos internacionais adotados para a proteção do direito fundamental à 

privacidade, apontando definições e aspectos importantes com relação a sua 

abrangência na proteção de dados pessoais; e, demonstração de que a Lei será um 

eficiente instrumento jurídico para garantir o direito fundamental à privacidade, 

especificamente com relação aos dados pessoais. Método é o dedutivo e a técnica de 

pesquisa a documentação indireta.” 

Kauana Vailon e Renan Eduardo da Silva, em os desafios da representação 

sindical dos trabalhadores e trabalhadoras diante das inovações tecnológicas para o 

ambiente de trabalho, apresentam investigação cujo escopo é “a explanação a 

respeito de uma nova era tecnológica vivenciada no contexto social atual, sobretudo 

nas frentes produtivas de trabalho e o impacto destes novos métodos laborais nos 

direitos sociais conquistados pelos trabalhadores e seu método de representação 

sindical. Após intensas batalhas contra o capital, atingindo conquistas que protegem 

a dignidade humana dos trabalhadores e a manutenção do emprego, ocorre que com 

a substituição das forças bruta de trabalho, o mercado de trabalho vem se esvaindo, 

conforme as novas tecnologias vêm tomando espaço surge nesse cenário o problema 

de pesquisa, voltado a forma de representação dos trabalhadores diante das 

inovações tecnológicas. A análise deste artigo é feita de forma teórica, com pesquisas 

bibliográficas.” 

Cristiane Peinhopf, em o avanço tecnológico no direito, considera que as 

“diversas inovações tecnológicas da quarta revolução industrial quebram importantes 

paradigmas da sociedade, com a incorporação em escala exponencial de novos 

recursos tecnológicos que alteram a economia, a operação do direito, os meios de 
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produção, o mercado, os métodos de trabalho. Pesquisas informam que, com a 

automação da atividade humana, o mercado de trabalho sofrerá impactos no sentido 

de que, até 2030, haverá substituição de 800 milhões de trabalhadores humanos pela 

tecnologia de inteligência artificial. Nesse sentido, a área jurídica é apontada como 

um campo profissional que sofrerá forte impacto da tecnologia, sendo necessário 

rever as habilidades atualmente desenvolvidas pelos profissionais do direito. Diante 

desse quadro, a principal mudança deve ocorrer já nas matrizes curriculares das 

instituições de ensino jurídico, objetivando atender às atualizações da nova 

conjuntura do mercado.” 

Amanda Costa Thomé Travincas e Lorena Nunes Gonçalves, em o 

homeschooling e o uso de tecnologias na educação, investigam “o tratamento jurídico 

da educação domiciliar no Brasil e sua pertinência constitucional. Especificamente, 

contudo, se atém à discussão da conjuntura em que se encontra o tema após a 

decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 888.815/RS, e do superveniente debate 

no Congresso Nacional, em especial ensejado pela apresentação do PL 2401/2019. 

Tendo-se levantado argumentos favoráveis à educação domiciliar na literatura, 

observou-se, entre eles, a possibilidade de atender de forma mais eficaz às demandas 

individuais de aprendizagem de cada aluno, podendo o manejo de tecnologias figurar 

como aliado em tal processo. O problema enfrentado, portanto, aproxima-se da 

compreensão das condições da proposta de regulamentação da educação domiciliar 

em tramitação no Congresso Nacional abarcar a tecnologia como instrumento para a 

efetivação do direito à educação na modalidade domiciliar. Conclui-se apontando que 

a proposta legislativa, tal como atualmente se encontra no Parlamento, francamente 

fragiliza a efetividade do direito à educação por razões distintas, além de deixar à 

margem a compreensão da tecnologia como aliada ao processo de ensino e 

aprendizagem. Parte-se de considerações gerais acerca da educação domiciliar para, 

após, cuidar-se de sua regulamentação, realizando-se dedução. O estudo se vale de 

literatura especializada sobre o tema, assim como da coleta e tratamento de dados 

diretos jurisprudenciais e normativos.” 

Roberta Eggert Poll e Aline Pires de Souza Machado de Castilhos, em 

inovações, internet das coisas e direitos fundamentais sob a perspectiva do processo 

penal, buscam “analisar as mudanças ocorridas na sociedade informacional com o 

surgimento da Internet das Coisas. O tema do artigo é a verificação da legitimidade e 

da legalidade da Internet das Coisas como meio de obtenção de prova no Processo 
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Penal brasileiro. A hipótese de pesquisa gira em torno da questão relativa à utilização 

de dispositivos conectados à internet e que interagem com seus proprietários, os 

quais conseguem obedecer aos seus comandos de voz, toque e etc., mas também 

logram a coleta de dados, que podem ser usados contra o usuário em eventual 

procedimento criminal. O método de abordagem será o dialético-dedutivo, adotando-

se como procedimento o bibliográfico. Destarte, em primeiro, propõe, o presente 

artigo, uma leitura sobre o testemunho de dispositivos inteligentes: a coleta de dados 

por meio da Internet das Coisas para, ao depois, analisar-se a questão da legalidade 

da utilização da internet das coisas como prova no processo penal e, por último 

verificar a necessidade de regulamentação dos mecanismos informáticos no sistema 

jurídico brasileiro.” 

Felipe Faoro Bertoni e Vítor Eduardo Frota Vasconcelos, em inteligência 

artificial e direito penal, consideram “carros sem motoristas, dispositivos controlados 

por inteligência artificial cruel e racista, máquinas causando a morte de seres 

humanos. Aquilo que outrora se vislumbrava presente tão somente nas obras 

literárias e cinematográficas do gênero ficção científica vem, paulatinamente, cada 

vez mais deixando de lado a ficção e se vinculado à realidade científica. Diante desse 

cenário, o presente artigo tem como objetivo identificar a relação existente entre o 

desenvolvimento da tecnologia, mais precisamente, da inteligência artificial, e o 

Direito Penal. Será que o ordenamento jurídico está suficientemente aparelhado para 

lidar com os riscos, limites e tensões da inteligência artificial na Era Digital?” 

Darwin Silveira Longhi, em projeto “receita 2030 RS”, e o uso de novas 

tecnologias, tem a proposta de “demonstrar a importância que a Administração 

Pública precisa dar na sua busca por eficiência e melhor resposta ao cidadão, mas 

demonstrando que isso pode ser feito dentro do Direito Tributário também. Diante 

disso, com a finalidade de mostrar exemplos práticos usar-se-á a tecnologia 

blockchain e o projeto “receita 2030 RS”, para encontrar meios de se ter eficiência na 

Administração Pública observando ideais de justiça fiscais por meio do uso de novas 

tecnologias.” 

Sandro Glasenapp Moraes, em tecnologia, relações de trabalho e seguridade 

social, “analisa a previdência social a partir de seu financiamento, identificando sua 

origem histórica de estreita vinculação com o trabalho. A partir desta vinculação, 

analisa as relações de trabalho e os impactos das tecnologias nestas para apontar o 

novo paradigma trazido pela 4ª revolução industrial. Aponta, por fim, a necessidade 
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se repensar o financiamento da previdência social desvinculada das relações de 

trabalho”. 

Ao concluir, desejamos uma excelente leitura e reflexão, agradecendo pelo 

esforço de todos os autores e pelas valiosas contribuições.  

 

Ingo Wolfgang Sarlet. 

Jeferson Ferreira Barbosa. 

Augusto Antônio Fontanive Leal. 

Andressa de Bittencourt Siqueira. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS, IGUALDADE E AÇÕES AFIRMATIVAS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO DENTRO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

SAÚDE DIRECIONADAS AOS POVOS INDÍGENAS 
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Luiza Eisenhardt Braun1 

Caroline Fockink Ritt2 

Introdução  

 

 A Constituição Federal brasileira de 1988 significou modificações e avanços 

em diversas áreas nas quais ela sua força normativa. Entre essas mudanças, importa 

abordar o disposto no art. 5º, caput, que estabelece que todos são iguais perante a lei. 

Todavia, aqui, a Lei Fundamental não estava tratando da clássica igualdade formal, 

presente desde o Estado Liberal e que no âmbito fático gerava mais desigualdade em 

frente ao caráter absenteísta estatal. A igualdade proposta era a chamada igualdade 

material. Isto é, visa-se a uma igualdade de fato, em que os indivíduos possam estar 

em posições semelhantes para realizar os atos de suas vidas. Para isso, é necessário 

um tratamento diferenciado de algumas parcelas da população, com a finalidade de 

justamente colocá-los em posição de igualdade. Como isso exige uma ação positiva 

por parte do Estado, esse tipo de conduta recebeu a denominação de ação afirmativa. 

Em geral, existem alguns grupos que recebem atenção diferenciada no que 

tange a tais ações, uma vez que se caracterizam em parcela que está em posição 

econômica, social ou cultural inferior a outras. Pode-se citar, entre outros, os negros, 

mulheres, pessoas com deficiência, idosos e indígenas. No presente trabalho, 

abordar-se-ão questões referentes a um desses grupos: o povo indígena brasileiro, 

                                                      
1 Graduanda do curso de Direito UNISC, Bolsista de Iniciação Científica PUIC sob a orientação da 
professora Dra. Caroline Fockink Ritt na pesquisa As consequências negativas de práticas corruptivas 
e má gestão na realização de políticas públicas com relação ao direito fundamental à saúde. E-mail: 
luizaeise@hotmail.com. Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/9911614217901106 
2  Doutora e mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) no RS. Pós 
doutoranda em Direitos Fundamentais na PUC/RS. Especialista em Direito penal e processual penal 
pela UNISC/RS. Professora de Direito Penal na UNISC. Coordena o projeto de pesquisa 
intitulado: As consequências negativas de práticas corruptivas e má gestão na realização de políticas 
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especificamente a ocorrência de práticas corruptivas com relação à prestação do 

direito fundamental à saúde, voltadas à população indígena.   

A temática se mostra relevante pois, na contemporaneidade, o Brasil vive um 

momento em que muitos não conseguem ter o exercício do direito fundamental à 

saúde prestado de forma satisfatória, sendo um dos motivos para tal a perda de 

recursos para práticas de corrupção. Portanto, se já existem dificuldades em 

encontrar e, após, solucionar problemas que envolvem as práticas corruptivas nos 

serviços de saúde pública em geral, é dada uma atenção ainda menor aos óbices 

presentes nas políticas públicas de saúde que têm como beneficiário os indígenas. A 

partir disso, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Quais são as práticas de 

corrupção que ocorrem na prestação de políticas públicas de saúde voltadas para a 

população indígena do país, que impedem a eficiência dessas ações afirmativas? 

O objetivo geral da pesquisa é apontar quais são as práticas de corrupção 

existentes nas políticas públicas de saúde que atendem o direito fundamental à 

saúde, com relação à população indígena. Além disso, possui também os seguintes 

objetivos específicos, que serão, respectivamente, abordados em cada item do 

trabalho: analisar o direito fundamental à saúde no Brasil, seus conceitos, conteúdo, 

regime jurídico e sua ligação intrínseca com a dignidade da pessoa humana; verificar 

como funciona a prestação do direito à saúde para os indígenas; e, por fim, apontar 

algumas das práticas corruptivas que acontecem com relação à prestação de políticas 

públicas da saúde voltadas ao povo indígena, e buscar ideias iniciais para sua 

diminuição. 

Utiliza-se o método de pesquisa indutivo a partir da análise de casos de 

corrupção ocorridos nas políticas públicas que visam a garantir o direito à saúde dos 

indígenas, quer-se demonstrar, de uma forma geral, que elas causam prejuízos, de 

maneira a dificultar a finalidade dessas ações afirmativas, que é auferir a esse grupo 

um pleno exercício do direito à saúde. Faz-se uso da técnica de pesquisa bibliográfica, 

em obras, artigos e endereços eletrônicos pertinentes ao assunto. 

 

1 O Direito fundamental à saúde no Brasil 

 

 Em momento anterior à discussão que é objeto desta pesquisa, ou seja, as 

práticas corruptivas no interior das políticas públicas realizadas nas políticas 



 

 

 

 

Luiza Eisenhardt Braun & Caroline Fockink Ritt | 39 

 

públicas com relação ao direito à saúde dos indígenas, cabe trazer o contexto no qual 

o direito à saúde se encontra na contemporaneidade do Brasil, compreendendo 

também suas particularidades e sua evolução.  

De início, apresenta-se a inexistência, no decorrer da história, de um conceito 

determinado do que vem a ser saúde. Para muitos, ela é configurada como mera 

ausência de doença. Em obra que vem justamente com o intuito de provar que tal 

concepção é insuficiente, Almeida Filho (2011, p. 122) defende que saúde vai muito 

além do biológico, pois 

 

Aplicando de modo livre tal abordagem pluralista ao nosso tema, proponho que o 
campo da saúde resulta da sobredeterminação de processos e vetores de 
desigualdades que podem ser referenciados pelas seguintes categorias 
particulares de processos determinantes: 1. ‘Determinação’ social da situação e 
das condições de saúde. 2. ‘Produção’ cultural das práticas de saúde. 3. 
‘Construção’ política das instituições de saúde. 4. ‘Invenção’ simbólica dos 
sentidos da saúde. 

 

Tem-se, então, um conceito multidimensional de saúde, no qual diversas 

esferas contribuem para a realização do fenômeno. Nas palavras do referido autor, 

“Os estados, situações ou condições de saúde ou de doença resultam, portanto, da 

interação de uma multiplicidade de determinantes econômicos, políticos, sociais, 

culturais, psicológicos, genéticos, biológicos, físicos e químicos” (ALMEIDA FILHO, 

2011, p. 49). 

Ainda, conceito amplamente aceito é o que foi proferido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 1946, que determina que “a saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade.” Desse modo, a ideia clássica e unidimensional de saúde 

deixa a cena no decorrer do século XX, acarretando, também, a mudança de 

comportamento dos Estados e órgãos internacionais perante o assunto. 

Além dos conceitos apresentados, há outra característica do direito à saúde 

que foi responsável pela mudança do caráter de sua previsão legal no ordenamento 

jurídico brasileiro: sua ligação intrínseca com a dignidade da pessoa humana. Sarlet 

(2001, p. 40), sobre o que é o princípio da dignidade humana, afirma que ela é uma 

qualidade imprescindível do ser humano, irrenunciável e alienável, qualificando o 

homem como tal. Assim, quando as declarações internacionais de direitos humanos 

do século XX começaram a influenciar as nações ao redor do mundo, ocorreu a 
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edição de Constituições que previam em seu texto direitos fundamentais 

dependentes de uma atuação positiva do Estado, com finalidade máxima de conceber 

uma vida digna, ou seja, a dignidade, a todos os cidadãos. 

Portanto, tratando-se da saúde, a dignidade humana é preservada quando o 

Estado se abstém de praticar algum ato que cause prejuízos à saúde dos indivíduos, e 

esta dignidade é promovida também quando há uma atuação por parte do Estado, 

seja na forma de elaboração de leis, como também na forma de prestações materiais 

que envolvam o direito fundamental à saúde (ROCHA, 2011, p. 121-123). 

Terceiro fator que muito contribuiu para a configuração atual do direito à 

saúde foi a própria evolução deste no decorrer da história do país. Iniciando o estudo 

pela virada para o século XX, Aguiar (2011, p. 20) assevera que esta foi marcada pelas 

campanhas sanitárias de Oswaldo Cruz, que visavam combater as epidemias rurais e 

urbanas por meio de uma intervenção médica repressiva nos meios sociais.  

Até o fim do período do Regime Militar, a atenção dada à saúde da população 

reflete as relações políticas de cada época. O modelo que prevaleceu até os anos 60 

era o chamado sanitarismo campanhista, que tinha como objetivo controlar as 

doenças que se configuravam como óbice à agroexportação, foco da economia 

brasileira no período (SOUSA, 2015, p. 44). Visualiza-se que o foco das medidas 

tomadas na área não era fazer com que a população alcançasse o bem-estar, mas 

fortalecer as relações econômicas existentes. 

Apesar de medidas tomadas como a criação do Ministério da Educação e 

Saúde Pública em 1930, a formação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar de 

Urgência (SAMDU) que universalizou a assistência médica em casos emergenciais, a 

política de saúde no Brasil seguiu, até os anos 80, com tendências neoliberais que 

excluíam parte da população e reduziam verbas públicas, mesmo com a concepção 

aparentemente universalizante (SOUSA, 2015, p. 45-48). 

Portanto, os paradigmas da saúde da época começam a ser questionados 

somente nas décadas de 70 e 80, por meio de estudos acerca das questões desse 

segmento no país. Tais pesquisas tinham como ponto em comum a valorização da 

cidadania e, conforme Cohn et al (2010, p. 23), tinham também a estatização de 

serviços de saúde, a formação de um Sistema Único de Saúde, a descentralização, a 

universalidade e equidade do direito à saúde como princípios articuladores de uma 

nova política nessa área. 
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Esse movimento culmina, em 1988, na positivação do direito à saúde como 

direito fundamental na Constituição Federal. Além de presente no caput do artigo 6º 

da Constituição, sob o Título II “Dos Direitos e Das Garantias Fundamentais”, há 

uma normatização mais densa sobre a saúde a partir do artigo 196. Nesse dispositivo, 

é determinado que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O meio pelo qual 

isso será atingido são as políticas sociais e econômicas, cuja tarefa de regulamentação 

pertence ao legislador. Ademais, é dito que o objetivo dessas políticas é garantir o 

acesso universal igualitário aos serviços de saúde (LEITE, 2014, p. 115). 

Já os demais artigos referentes ao direito à saúde determinam que as ações e 

serviços de saúde possuem relevância pública (artigo 197); constituem o sistema 

único de saúde formalmente (artigo 198); mantêm a assistência à saúde livre à 

iniciativa privada (artigo 199) e apresentam as competências do Sistema Único de 

Saúde (artigo 200), detalhando suas atribuições (AGUIAR, 2011, p. 45). 

Como consequências desses mandamentos constitucionais sobre o tema, entre 

as diversas leis editadas que abordam questões da saúde, possui destaque a Lei 

8.090/90, conhecida como Lei do SUS (Sistema Único de Saúde). Esse dispositivo 

legal tem grande importância, pois delimita o papel de cada âmbito do governo na 

realização do direito fundamental à saúde, atribuindo competências comuns aos três 

entes federativos, apesar de existirem competências exclusivas a cada um deles. Traz, 

também, princípios que coadunam com as determinações da Constituição, como o da 

universalidade de acesso, integralidade e igualdade de assistência das ações e 

serviços públicos de saúde (LEITE, 2014, p. 120). 

 Desse modo, conforme Ferraz e Vieira (20, p. 07), ao se acatar o conceito 

multidimensional da saúde, o qual foi concebido pela OMS, tem-se como 

consequência a necessidade de criação e manutenção de uma rede mais complexa de 

medidas que visem sua proteção e promoção, ao que os autores atribuem a 

denominação política de saúde, ou também políticas de saúde.  

Portanto, o que serão criadas a partir do contido na Constituição Federal, na 

Lei do SUS e em outras normas que regem questões de saúde, são políticas públicas 

de prestação do direito fundamental à saúde. Não existe uma única, nem melhor, 

definição sobre o que seja política pública, entendida como um conjunto de ações do 

Governo que irão produzir efeitos específicos. A política pública é a soma das 

atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 
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influenciam a vida dos cidadãos, ou seja, o que o Governo escolhe fazer ou não fazer. 

A definição mais conhecida é no sentido de decisões e análises sobre política pública, 

que implicam responder às seguintes questões: quem ganha o que, por que e que 

diferença faz (SOUZA, 2006, p. 24). 

Consoante aos apontamentos de Oliveira (2015, p. 48), as políticas públicas 

também podem ser definidas como instrumento de efetivação dos direitos 

fundamentais sociais, uma vez que sem a implementação de políticas públicas, o 

Estado Social não existe, pois sua razão de ser está voltada para concretizar os 

direitos das pessoas na comunidade onde vivem. 

Sarlet (2018, p. 338) comprova a fundamentalidade das políticas de saúde, ao 

apontar que o ato de negação de serviços essenciais de saúde a um indivíduo pode ser 

equiparado com a aplicação de uma pena de morte para alguém que não cometeu 

crime algum, a não ser o de não possuir condições suficientes para pagar 

privativamente pelo atendimento necessário. 

Desse modo, a partir da fala do referido doutrinador, apesar da vasta rede 

legal que versa sobre o direito à saúde e as políticas públicas que devem ser criadas a 

fim de prestá-lo, no âmbito fático, essas diretrizes não são cumpridas integralmente. 

São diversos os óbices que impedem que o SUS e serviços de saúde em geral possam 

atender a demanda para a qual foram criados para suprir, como a escassez de 

recursos, a má administração dos recursos que chegam ao seu destino final e também 

as práticas de corrupção, problemática que atinge as mais diversas áreas de serviços 

públicos do Brasil. 

Nos próximos itens, será evidenciado que, por tratar-se de parcela da 

população que possui aspectos culturais e de organização diferenciados, as políticas 

públicas de realização do direito à saúde dos indígenas também são divergentes 

daquelas que atendem o indivíduo comum. Todavia, também estão sujeitas aos 

mesmos problemas que as demais políticas de saúde, o que deve ser observado com 

maior proximidade, visto a imprescindibilidade da prestação regular desses 

atendimentos.  

 

2 Políticas públicas que prestam o direito à saúde aos povos indígenas 

 

 Conforme   referido    no    item  anterior,  o  direito   à  saúde    possui     cunho  
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diferenciado de muitos direitos sociais, pois está ligado diretamente ao direito 

à vida e também ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sua prestação, 

portanto, é necessária para que a população possa obter uma vida digna. Além da 

população comum, que vive no meio da sociedade contemporânea, deve-se atentar 

também a outro grupo de brasileiros que vivem em situações diferentes dos demais: 

os indígenas. 

Em virtude da Constituição Federal elencar como um direito fundamental a 

igualdade material, que é alcançada por meio de ações afirmativas, entende-se que 

elas são necessárias também no âmbito da saúde. Assim, o país possui uma rede 

diferenciada de prestação do direito à saúde voltada para os povos indígenas, como 

será demonstrado a seguir. 

Antes, é imprescindível entender brevemente a atenção dada tanto na 

Constituição quanto no âmbito fático atual no que diz respeito aos povos indígenas 

de modo geral, o que engloba, também, a questão da saúde. 

A primeira Constituição a abordar a questão dos direitos dos povos indígenas 

foi a de 1934, ao determinar que era competência privativa da União legislar sobre 

incorporação dos silvícolas à comunhão nacional, e também ao garantir o respeito à 

posse das terras nas quais esse grupo estava localizado de modo permanente. As 

Constituições que a seguiram, ou seja, de 1937 e 1946, não trouxeram quaisquer 

inovações nesse âmbito (ANJOS FILHO, 2008, p. 2).  

Já a Constituição de 1967, além de prever as situações anteriores, concedeu 

aos indígenas o usufruto dos recursos naturais e demais utilidades que pudessem ser 

encontrados nas suas terras. A mudança de paradigma, todavia, só sobreveio com a 

promulgação da Constituição de 1988, assim como ocorreu com o direito à saúde 

conforme explicado no item anterior. Isso porque, a partir de uma participação ativa 

de representantes indígenas na Assembleia Nacional Constituinte, várias previsões 

legais abordando questões do tema foram colocadas no texto constitucional (ANJOS 

FILHO, 2008, p. 3).  

Assim, a Carta Magna de 1988 delegou protagonismo e autonomia aos 

indígenas, uma vez que dedicou um capítulo específico (Capítulo VIII – Dos Índios) 

para ditar sobre os direitos indígenas, além de outros dispositivos esparsos que estão 

na mesma. Ainda, assegurou aos indígenas o direito à diferença, afastando de forma 

definitiva a perspectiva assimilacionista. Entre os direitos concebidos, estão o 
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reconhecimento de sua organização social, língua, costumes e tradições, direitos 

imprescritíveis sobre suas terras, incluindo sua posse permanente, e proteção e 

valorização da cultura indígena, que passou a fazer parte do patrimônio cultural 

brasileiro (ARAÚJO; LEITÃO, 2002, p. 23-24). 

Por fim, Anjos Filho (2008, p. 3) assevera que, tendo como base a Lei 

Fundamental do país, é possível depreender princípios que decorrem desta, como o 

reconhecimento e proteção dos costumes, línguas, organização social, crenças e 

tradições dos índios por parte do Estado; o reconhecimento do direito dos povos 

indígenas sobre as terras que ocupam tradicionalmente, além da proteção de sua 

posse; e o princípio da igualdade de direitos em relação aos demais brasileiros. 

Na contemporaneidade, o principal órgão responsável pelo acesso dos povos 

indígenas a todos esses direitos retrocitados, o que é concretizado com a utilização de 

políticas públicas, é a Fundação Nacional do Índio (2019), criada em 1967. Isso é 

feito por meio da observação das políticas voltadas à seguridade social e educação 

escolar indígena, além da promoção e apoio aos processos de educação tradicionais e 

de participação e controle social, de modo a sempre preservar os costumes, crenças e 

tradições dos povos em questão, visando à autonomia e à autodeterminação destes. 

Segundo dados do Ministério da Saúde (2019), o país possui 818 mil 

indígenas, sendo que mais de 730 mil destes estão distribuídos em 5.614 aldeias, as 

quais compõem 305 povos diferentes, com 274 línguas distintas,  ocupando cerca de 

12,6% do território nacional. 

Na interpretação dos princípios retromencionados trazidos a partir da 

Constituição Federal, entende-se que aos indígenas deve ser garantido o acesso aos 

mesmos direitos que os demais cidadãos usufruem, incluindo-se nesse rol o direito à 

saúde. Conforme será analisado a seguir, a prestação e a promoção desse direito 

social são feitas de forma diferenciada quando voltadas à essa parcela da população. 

Os povos indígenas, também titulares do direito à saúde, o exercem com 

auxílio da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. De acordo com 

o Ministério da Saúde (2019), a responsabilidade em gerir e executar essa política é a 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), que é composta por 34 Distritos 

Sanitários, Conselhos Locais de Saúde e Conselheiros Locais, que representam mais 

de 05 mil aldeias e 305 etnias indígenas. As atribuições desses órgãos incluem criar 

ações de atenção integral à saúde indígena e à educação em saúde, de acordo com o 
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que foi estabelecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sempre em consonância 

com as práticas de saúde tradicionais indígenas, além de realizar ações de 

saneamento e edificações de saúde indígena. 

Tratando-se especificamente das ações tomadas nesse âmbito, Athias e 

Machado (2001, p. 427) trazem que, desde 1987, os serviços de saúde voltados para 

os indígenas são organizados por Distritos Sanitários, com apoio da Organização 

Pan-americana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Desse 

modo, a partir da implantação desses Distritos em municípios estratégicos, tem-se 

como objetivo efetivar as políticas de saúde de acordo com cada realidade étnica das 

populações indígenas, contando, para isso, com o auxílio de instâncias organizativas 

indígenas. Todavia, na época, não houve consenso sobre qual seria a melhor 

organização possível, sendo acolhido um modelo nacional que favoreceu os sistemas 

locais de saúde. Pontes, Rego e Garnelo (2015) estabelecem outros aspectos 

importantes dentro do uso de Distritos Sanitários 

 

Nos DSEI, o modelo de atenção deve ser operacionalizado, em um primeiro nível, 
pela atuação da equipe multidisciplinar de saúde indígena (EMSI), tendo como 
base o trabalho dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) nas aldeias. Os polos-base 
– unidades de saúde de primeira referência para os AIS – devem contar com a 
presença de enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos e médicos. Fora 
das terras indígenas, delega-se para a Casa do Índio (Casai) a articulação com os 
demais serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Ademais, os autores asseveram que a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas, também chamada de PNASPI possui como uma de suas diretrizes a 

atenção diferenciada, que visa à adequação da prestação de serviços de acordo com 

cada cultura indígena, de modo a prever a inclusão de diferentes racionalidades 

médicas. Assim, essa adequação deve seguir três princípios: a) levar em consideração 

as particularidades culturais e operacionais de cada povo com quem se trabalha, por 

meio do uso de tecnologias adequadas; b) ter em mente os sistemas de valores, 

práticas e entendimentos com relação ao adoecer e também ao modo pelo qual os 

povos indígenas buscariam tratamento, assim como seus próprios especialistas; c) a 

participação de lideranças indígenas para a criação e execução das políticas de saúde 

que os atenderão, por meio da utilização de conselhos e conferências (PONTES, 

REGO E GARNELO, 2015). 
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Desse modo, é visível a atenção dada tanto pela Administração Pública como 

um todo, quanto do próprio Ministério da Saúde e da SESAI para que a demanda em 

saúde desses indivíduos seja atendida de acordo com o que está contido na 

Constituição. Todavia, assim como ocorre com as políticas públicas de saúde voltadas 

à população em geral, existem problemas que impedem a Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas de prestar um serviço totalmente inidôneo, 

como as práticas corruptivas. No próximo item, tratar-se-á desse óbice, explorando-

se uma hipótese que pode auxiliar no seu enfrentamento. 

 

3 corrupção nas políticas de saúde indígenas e o Compliance como 
proposta de enfrentamento 
 

 Em momento anterior de demonstrar alguns exemplos de práticas de 

corrupção que acometem as ações afirmativas cuja finalidade é prestar o direito à 

saúde aos indígenas, cabe dissertar brevemente sobre o que seria a corrupção. 

Leal (2013, p. 81) assevera que a corrupção, conceitualmente, mostra-se como 

um fenômeno de múltiplos fundamentos, tratada por várias áreas do conhecimento, 

tais como filosofia, economia, antropologia, ciência política e ciência jurídica, entre 

outras, tendo difícil compreensão e definição. 

Gabardo e Reis (2011, p. 37) destacam que, embora inexistem condutas 

devidamente delineadas e que se enquadram como exaustivas quanto aos atos 

corruptos que podem acontecer, são consideradas práticas mais comuns, as que são 

indicadas pela Organização das Nações Unidas, quais sejam: suborno; fraude, outros 

pagamentos ilícitos, compra e comprometimento de valores, abuso de poder e quebra 

de confiança, apropriação indevida de recursos públicos e conflitos de interesses. 

Para Simão Neto (2014, p. 37), a corrupção é um ato que importa 

desvirtuamento ou degradamento de uma regra socialmente ativa. Assim, segundo o 

autor, esta conceituação só existe, pois ela possui um antônimo, que é a honestidade. 

O indivíduo honesto é aquele que age ou se omite em concordância com a regra geral 

vigente. 

Voltando-se para o objeto do trabalho, entre as práticas de corrupção que 

acontecem na prestação de políticas públicas voltadas ao povo indígena, cabe 

destacar aquela desvendada pela Operação Kitsune, em 2019. O esquema criminoso 

em pauta, que ocorreu no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 
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Kayapó (MT), que abrange uma população de mais de 06 mil indígenas, com quatro 

etnias presentes, 51 aldeias e três Casas de Saúde Indígena (CASAIs), identificou 

repasses de dinheiro feitos pela empresa contratada para servidores do DSEI Kayapó, 

da FUNAI e da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). 

Entre os atos praticados, estavam fraudes na licitação promovida para aquisição de 

refeições para os indígenas; pagamentos sem cobertura contratual; superfaturamento 

nas quantidades e adulteração nos controles das refeições servidas; condições 

precárias de armazenamento dos alimentos e cozinhas inadequadas e falta de 

refeitório para atender pacientes em CASAIs de dois municípios. O prejuízo potencial 

apurado foi de aproximadamente 2,5 milhões de reais (CONTROLADORIA-GERAL 

DA UNIÃO, 2019). 

A Operação Abaçai, por sua vez, foi responsável por encontrar organização 

criminosa composta por servidores do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio 

Purus, no Acre, e empresários que prestavam serviços ao órgão. Entre as 

irregularidades cometidas, estão fraudes em contratos de transporte aéreo de 

pacientes até a capital do Estado, em contratos de fornecimento de alimentação aos 

pacientes acomodados na Casa de Saúde Indígena (CASAI), em contratos de serviços 

de lavagem de roupas de cama e banho da hospedagem, e de manutenção de veículos 

utilizados em serviço. Os desvios eram cometidos mediante a prática de 

superfaturamento por sobrepreço e por pagamento de serviços não realizados. Os 

prejuízos podem ter chegado, aproximadamente, a 9,5 milhões de reais 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2017). 

A partir dos casos de práticas de corrupção analisados, infere-se que elas não 

são exceção para a configuração dessas condutas que vão contra o ordenamento 

jurídico. Desse modo, com a leitura dessas situações, percebe-se que as práticas mais 

recorrentes são as que envolvem o superfaturamento na compra dos mais variados 

produtos e as fraudes em licitações. É possível constatar também que houve grande 

envolvimento de empresas contratadas para a prestação de serviços. 

Todavia, a fim de melhorar a situação na qual o direito à saúde e sua prestação 

aos povos indígenas se encontra não basta somente conhecer e explorar o problema. 

Torna-se imprescindível que se instaure uma busca por ideias de solução, ou, na 

ausência dessas, algumas propostas para que seja possível o seu enfrentamento 

inicial. 
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Seguindo essa linha, apresenta-se a adoção de políticas de compliance, nos 

moldes dessas políticas em setores da Administração pública, como uma tentativa de 

encarar a problemática da corrupção dentro da área estudada. Importa explicitar o 

que é o conceito do termo compliance. Esta palavra vem do verbo em inglês “to 

comply”, que significa “cumprir”, “executar”, “satisfazer”, “realizar o que lhe foi 

exposto”. Compliance é o dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer 

cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades das organizações. 

Os resultados das ações de compliance demonstram o quanto a organização está 

aderente às políticas, diretrizes, normas, regulamentos, legislação e procedimentos 

(NEGRÃO, 2014, p. 43).  

No Brasil, as políticas de compliance começam a aparecer com a Lei nº 13.846 

de 2013, que também é conhecida como Lei Anticorrupção, como uma determinação 

concedida às empresas privadas que realizam atos corruptos. Um programa de 

compliance possui como finalidade proporcionar uma contribuição institucional para 

que aqueles que trabalham em uma instituição estejam voltados a concretizar os 

valores internamente acordados pela organização em suas ações cotidianas, sempre 

em respeito à legislação (MÂNICA, 2018, p. 463). Assim, compreende-se que uma 

das aplicações desse tipo de programa é na procura de diminuição de atos que vão 

contra o ordenamento jurídico, como as práticas de corrupção. 

Assim, de acordo com Mânica (2018, p. 463), a implementação de uma 

política de compliance é como uma adoção de procedimentos e condutas dentro da 

instituição que devem ser seguidas por quem está lá, para que se possibilite uma 

prevenção e também minimização dos riscos relacionados à atividade praticada. 

Ademais, o objetivo desse tipo de programa vai além de simplesmente estar de 

acordo com o ordenamento jurídico a partir do cumprimento de regras internas 

buscando consolidar o propósito da organização, o que envolve uma verdadeira 

cultura institucional. 

Apesar de estar classicamente atrelado a empresas privadas, diversos autores 

já versam sobre a possibilidade da aplicação de políticas de compliance na esfera 

pública. Isso porque a busca da gestão de riscos e da implantação e manutenção de 

Programas de Integridade foram os motivos para a edição de normas referente à 

Integridade na Administração Pública. O Compliance Público é algo relativamente 

novo no país, porém uma realidade para o setor público em todo Brasil. Ele deve se 
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consolidar em todas as esferas e órgãos federais, estaduais e municipais, uma vez que 

a Administração Pública deve dar o exemplo de boa fé, legalidade e boa governança 

(COELHO, 2016, p. 75-76). 

A título de exemplificação, a própria FUNAI, cujas finalidades e área de 

atuação já foram abordadas no item anterior, poderia ser destinatária de políticas de 

compliance. Segundo os autores que apresentam essa proposta, Ledesma e 

Rodrigues (2016, p. 129-130), isso seria feito a partir da criação de um código de 

normas e condutas a ser seguido por seus funcionários na atuação do cotidiano. Esse 

código, com a denominação de Código de Ética, seria distribuído para cada 

funcionário e deveria ser baseado na ética, boa-gestão e finalidades da autarquia. 

Ainda, outras modificações sugeridas são a criação de um comitê de compliance, que 

seria responsável pelo acompanhamento da implantação dessa política, e também 

um canal de comunicação mais próximo com os setores com os quais a FUNAI 

trabalha. 

Tratando da aplicação de programas de compliance na área da saúde, viu-se 

também que ela já ocorre em hospitais de caráter privado, conforme demonstra 

Mânica (2018, p. 468), pois  

 

A Associação Nacional de Hospitais Privados – ANAHP, a fim de facilitar a 
adequação dos hospitais privados às inovações veiculadas pela Lei 
Anticorrupção, publicou o Código de Conduta Empresarial para Hospitais 
Privados, o qual consiste em uma cartilha de ações que devem ser seguidas pelas 
empresas privadas do ramo de saúde. O Código de Conduta da ANAHP, cuja 
finalidade é implantar um programa compliance adaptado a cada hospital, é um 
bom exemplo de esforço que não só visa o desenvolvimento de condutas internas, 
capazes de criar um ambiente em conformidade aos regulamentos e às leis 
específicas do setor do mercado, mas também propicia o desenvolvimento de um 
conjunto de medidas em prol do comportamento profissional e ético. 

 

Desse modo, ao unir ambos os exemplos trazidos, ou seja, o uso de um 

programa de compliance por um órgão público, e outro criado dentro da área da 

saúde, pode-se afirmar que a utilização desse tipo de iniciativa é viável dentro dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Isso porque a adoção de um código de 

normas e ética, por exemplo, traria maior clareza aos funcionários e envolvidos em 

geral com as ações afirmativas de prestação do direito à saúde aos indígenas sobre a 

importância do papel que exercem no cenário nacional, ou seja, de garantir um 



 

 

 
 
50 | Direitos Fundamentais 

 

direito fundamental a uma parcela da população que se encontra em situação 

diferenciada dos demais. 

Ainda, com a existência de um comitê de compliance, possíveis 

irregularidades poderiam ser impedidas antes da configuração de danos aos 

atendidos pelos serviços em pauta, diminuindo o número de práticas de corrupção 

como os vistos acima.  

Entende-se, assim, que é a partir da formação de uma instituição que traga 

mais explicações aos seus funcionários sobre o papel que exercem e a finalidade 

maior de suas ações, concomitantemente com uma maior observância se tais 

atuações estão de acordo com o ordenamento jurídico e também com o determinado 

pela instituição, que a ocorrência de práticas de corrupção podem se tornar menos 

frequentes, de modo que se chegue cada vez mais perto da concretização do contido 

na Constituição Federal, e, também, na igualdade material no que diz respeito aos 

povos indígenas.  

 

Conclusões 

 

A fim de atingir os objetivos propostos na pesquisa, no primeiro item foi 

estudado o direito fundamental à saúde no país compreendendo-se que seu conceito 

se tornou muito mais abrangente a partir do século XX, culminando, na Constituição 

Federal de 1988, em um direito com caráter universal e igualitário, devido, entre 

outras razões, à sua ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Após, discorreu-se sobre a previsão dos direitos dos indígenas nas 

Constituições, visualizando-se que houve uma mudança de paradigma com o mesmo 

dispositivo legal, qual seja, a Constituição de 1988, que garantiu inúmeros direitos a 

esse grupo. Ademais, no que tange ao direito à saúde dos indígenas, ele é prestado 

pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que divide o país em 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas, para facilitar o atendimento na área. 

Por fim, no último item, tratou-se da corrupção ocorrida dentro desses 

Distritos Indígenas, ficando comprovado que as práticas mais recorrentes são as que 

envolvem o superfaturamento na compra dos mais variados produtos e as fraudes em 

licitações.  
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Com os casos apresentados, vê-se que, mesmo possuindo uma estrutura 

diferenciada dos serviços de saúde pública da população em geral, a corrupção causa 

prejuízos diretos nas políticas públicas de saúde voltadas para os povos indígenas, 

visto que, ao retirar recursos destas, aqueles que deveriam usufruir desses serviços 

acabam sendo lesados das mais diversas formas.  

Desse modo, como sugestão para enfrentar esse óbice, foi explorada a 

possibilidade de aplicação de políticas de compliance dentro da área estudada. Esse 

tipo de política consiste em conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e 

externos impostos às atividades das organizações. Depois de trazidos exemplos de 

sua utilização no setor público e no setor da saúde privada, restou comprovado que 

sua aplicação dentro da área da saúde pública é possível, interseccionando as duas 

propostas.  

Infere-se, portanto, que a corrupção é mais um dos muitos óbices enfrentados 

para que uma plena inclusão social dos indígenas ocorra, porém, o compliance 

público pode ser uma solução para iniciar o enfrentamento dessa questão. 
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Introdução  

 

A presente pesquisa busca estudar de forma comparada como a legislação 

portuguesa e a legislação brasileira foram estabelecidas na tentativa de aumentar a 

inclusão feminina na política. A importância desse tema é clara: a inclusão feminina 

no mundo político é necessária para a construção de uma sociedade verdadeiramente 

democrática. Ações afirmativas como a própria política de cotas são diferenças legais 

necessárias para promover uma posterior paridade de direitos. 

Observa-se que mundialmente a mera reserva de 30% de candidaturas nas 

listas partidárias, como é o estabelecido na legislação brasileira, já está ultrapassada. 

Em diversos países, a política de cotas hoje é marcada por uma imposição de ordem 

de gênero nas listas partidárias, que são apresentadas para a eleição, nas quais se 

intercalam homens e mulheres como forma de obter a ocupação do espaço público de 

forma mais paritária possível. Outros países resolveram o problema da baixa 

representatividade política feminina, alterando a legislação eleitoral reservando uma 

porcentagem de cadeiras para o sexo feminino. Essas políticas inclusivas têm gerado 

resultados positivos em vários países, como no caso de Portugal que recentemente 

alterou sua lei eleitoral para esta nova forma que foi colocada à prova nas eleições 

desse mesmo ano, em outubro. A meta portuguesa era alcançar 40% de ocupação 

mínima para homens ou mulheres nas suas casas legislativas: uma importante 
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conquista para as mulheres portuguesas, que hoje são a maioria populacional no 

país. 

A escolha por observar a alteração da legislação portuguesa nessa pesquisa 

não se dá apenas por essa recente inovação legislativa; muito além disso, Portugal 

possui uma outra lei (Lei nº 62 de 2017), que não é tão recente, mas que possui 

resultados práticos de uma verdadeira ação afirmativa. Incluindo as mulheres na 

esfera pública, esta lei determina a paridade nos cargos de decisão de empresas 

públicas e nas empresas cotadas com bolsa. A Lei de 2017 tinha como meta atingir no 

ano de 2020 a participação mínima de 33,3% de mulheres ocupando estes cargos. A 

reserva de um terço das vagas da administração dessas empresas para as mulheres, 

em 2019, já superou as expectativas e, hoje, cerca de 35% das vagas da administração 

de empresas públicas já são ocupadas pelo sexo feminino. 

As discussões acerca da ocupação igualitária de cargos públicos e demais 

postos de trabalho, principalmente cargos de importante poder decisório, são 

necessárias e tão atuais que estão sendo amplamente discutidas em diversos países 

na Europa. Ainda hoje, no Brasil, as mulheres não conseguiram atingir, de fato, a 

cota de 30% de ocupação de cargos eletivos da Lei 9.504 de 1997. Na última eleição 

para o Congresso Nacional brasileiro, as mulheres conquistaram apenas 15% das 

vagas na Câmara dos Deputados, já no Senado Federal as mulheres ocupam 14,8% 

das cadeiras. Enquanto isso, em Portugal, atualmente as mulheres ocupam 35,7% das 

vagas no Parlamento.  

Dispomos de um Congresso Nacional com 85% das cadeiras ocupadas por 

homens, em um país onde as mulheres são mais da metade da população, logo é 

natural que as necessidades femininas acabem perdendo a importância frente a 

outros problemas. Como os valores da sociedade patriarcal estão fortemente 

enraizados na população brasileira, mesmo as mulheres tendo adquirido o direito ao 

voto, elas continuam elegendo candidatos homens, o que fortifica a baixa 

representatividade das mulheres na política e nos demais espaços públicos. 

O objetivo geral desta pesquisa é observar de forma comparada como funciona 

o sistema eleitoral português quanto à paridade de gênero e como funciona a atual 

política de cotas brasileira. Como objetivos específicos espera-se: estudar a lei de 

paridade eleitoral portuguesa que recentemente sofreu uma alteração resguardando 

40% das vagas como percentual mínimo de participação para cada sexo; estudar a 
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atual lei de cotas brasileira; observar os resultados práticos da Lei de Paridade 

portuguesa que já foi aplicada no ciclo eleitoral de outubro de 2019; observar os 

resultados quantitativos da lei de cotas brasileira. 

Essa pesquisa foi feita de forma bibliográfica e documental. Observou-se os 

documentos e bibliografias encontradas de forma qualitativa e os dados de 

participação política nos parlamentos de Portugal e Brasil de forma quantitativa por 

meio dos valores tabelados pela União Interparlamentar (IPU). Além disso, o 

trabalho foi embasado em gráficos que buscarão demonstrar a evolução da 

participação política por gênero em ambos países. Neste trabalho utilizamos o 

método de abordagem dedutivo, partindo da premissa maior se chega a uma 

premissa menor. Quanto aos objetivos do trabalho, foi realizada uma pesquisa 

descritiva. 

 

1 Sobre a representatividade política feminina por meio da história 
ocidental 
 

A baixa participação das mulheres na política é um dos principais fatores para 

o atraso na conquista de direitos femininos. Entre esses direitos podemos citar a 

igualdade salarial entre homens e mulheres, a distribuição igualitária dos postos de 

chefia e o próprio acesso das mulheres a cargos eletivos. A política é tradicionalmente 

conhecida como campo masculino, enquanto as mulheres costumam (ou 

costumavam) ocupar a esfera privada, cuidando da casa e da criação dos filhos. 

(PATEMAN, 1993, p. 25). 

O século XIX foi marcado por uma verdadeira revolução estrutural das 

sociedades, especialmente da vida feminina, com o início do trabalho assalariado, 

direito à instrução, o aparecimento dos primeiros coletivos de mulheres e o início da 

busca pela cidadania. A revolução industrial e o desenvolvimento do trabalho, assim 

como o desenvolvimento de uma política democrática, são lugares sociais onde o 

indivíduo é visto como completo, apesar do tratamento muitas vezes violento que as 

mulheres recebiam nesses espaços naquele período, a simples ocupação dessas áreas 

já era uma conquista (FRAISSE, PERROT, 1991, p. 10 e 12).  

Essa pujança dos papéis sexuais, na medida em que as democracias ocidentais 

estavam se consolidando, foram fortes protagonistas nas lutas pelo movimento 

sufragista estabelecidas no século seguinte. As definições dos papeis na vida pública e 
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privada marcaram as distinções entre os sexos no período. Ao escolhermos observar 

os papeis sociais e políticos femininos no mundo ocidental contemporâneo abrimos 

uma caixa de pandora, a exclusão pura e simples das mulheres do poder político em 

pleno século XIX possui uma série de outras justificativas, causas e efeito (FRAISSE, 

1988, p. 173). 

A explosão demográfica no período fora tão expressiva que, por muitos séculos 

(meados do século VI a XVIII), a Europa não teria conseguido ultrapassar 180 

milhões de habitantes. No período de 1800 a 1914 (início da Primeira Guerra 

Mundial), a população europeia cresceu de 180 para 460 milhões de habitantes, esse 

crescimento acelerado foi o resultado da primeira e da segunda revolução industrial 

(GASSET, 2016, p.120). Durante o século XIX, há a implantação de mudanças 

orquestradas em períodos anteriores, entre elas: a democracia liberal, a 

experimentação científica e o industrialismo. Essas foram os motores propulsores 

desse “mundo novo”, tornando o século XIX em um século revolucionário, onde os 

homens não mais sentiam barreiras sociais, sentiam-se livres e formalmente iguais 

(GASSET, 2016, p.127, 128). 

De modo geral o século XIX fora marcado por duas frentes de lutas sociais: a 

luta pelo direito à cidadania, por meio do voto sem o critério censitário, e a luta dos 

operários por melhores condições de trabalho. O direito ao sufrágio foi, nesse 

período histórico, umas das principais conquistas masculinas da classe trabalhadora, 

que obviamente não incluía as mulheres (SCOTT, 1992, p. 75). Sem dúvidas, a técnica 

cientifica e a democracia liberal foram os responsáveis pela inclusão do homem 

médio nessa sociedade de massas, não sendo composta apenas por operários, mas 

por um tipo de homem que está em todas as classes sociais, não apenas no sentido 

quantitativo mas também qualitativo do termo (GASSET, 2016, p. 186). 

 Contudo, entre todas as vultuosas mudanças sociais que ocorreram nesse 

longo período, é a história feminina que dedicamos esse trabalho. A necessidade de 

se conhecer a história por meio da visão feminina faz parte da luta por melhores 

condições sociais e políticas que o movimento feminista tenta desenvolver. A inclusão 

da mulher e da própria feminilidade como objeto de estudo da historiografia faz 

parte do movimento por reivindicar importância histórica e a importância das 

personagens femininas que atuaram na história ocidental (SCOTT, 1992, p. 75). 
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 O século XIX é berço do nascimento do feminismo, é onde importantes 

mudanças como o trabalho assalariado, a autonomia civil e o direito a educação são 

conquistados pelas mulheres (FRAISSE; PERROT, 1991, p. 9). Uma das mudanças 

que ocorreram na condição das mulheres participantes da classe trabalhadora: a 

partir de 1875 as mulheres passaram a gerar menos filhos. Essa “nova mulher”, que 

faz parte do mundo desenvolvido, deixava para trás os altos índices de natalidade e, 

ao mesmo tempo, de mortalidade, o que Hobsbawm chama de “padrão moderno”, 

caracterizado pelos baixos índices de natalidade e mortalidade. Esse declínio se deu 

na Europa, pois nos demais continentes, como na África e na Ásia apesar da chegada 

do avanço tecnológico, médico, científico, os índices de natalidade não diminuíram 

no mesmo período (HOBSBAWM, 2017, p. 298, 299). 

Para Barraclough, a queda da natalidade pode ser notada em 1890 e não se 

deu apenas pela difusão das práticas contraceptivas, mas pela melhora da qualidade 

de vida da população nos centros industrializados (BARRACLOUGH, 1964, p. 51). 

Essa mudança demográfica, que atinge a população feminina de forma mais 

marcante que os homens, talvez seja parte, ou resultado, de outros processos sociais 

pelos quais essa “nova mulher” do século XIX passava no período. O fato é que as 

mulheres passaram a se casar mais tarde, algumas até mesmo permaneciam solteiras 

no ocidente pré-industrial e muitas das novas famílias limitavam suas dimensões se 

abstendo de fazer sexo. A razão para os casais não quererem mais terem tantos filhos 

talvez seja pela dependência econômica das crianças que agora passavam longos 

períodos nas escolas, eliminando o valor econômico dos menores que em outros 

tempos eram muitos úteis nos trabalhos nas fazendas, por exemplo (HOBSBAWM, 

2017, p. 300, 301). 

A verdade é que, com menos filhos, o resultado é um fortalecimento das 

mulheres no mercado de trabalho. A mulher com muitos filhos costumava ficar 

restrita às atividades domésticas. Na Alemanha, cerca de 40% das mulheres solteiras 

ou viúvas, em 1890, possuíam ocupação, enquanto que apenas 12% das mulheres 

casadas possuíam trabalho no mesmo período (HOBSBAWM, 2017, p. 302). 

Com base no pensamento de Judith Butler (2018), diz-se que com a 

inexistência de controle sobre os direitos sexuais e reprodutivos, as mulheres tinham 

a vida dedicada à maternidade, gerando momentos de fragilidade como a gestação, o 

parto, o puerpério e a amamentação, estigmatizando assim as mulheres como seres 
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frágeis biológica e psicologicamente. Com isso, naturalizou-se o conceito dos homens 

como centro do poder político, dificultando a atuação feminina (SILVA, 2016). 

Françoise Héritier trabalha com a “valência diferencial dos sexos” e relaciona o 

papel subalternizado das mulheres à questão da fecundidade. Na visão de Héritier, as 

mulheres possuem o privilégio de conseguir gerar não apenas o sexo feminino, mas o 

sexo masculino, logo, é nesse aspecto que para ela a dominação masculina se inicia. 

O controle da fecundidade feminina por parte dos homens é o que inicia essa 

dominação, não as diferenças de força, altura, ou até mesmo dos períodos de 

gestação e amamentação (HÉRITIER, 2000, p. 34-36). 

Muitas dessas mulheres casadas possuíam como ocupação as protoindústrias, 

sendo que essas indústrias domésticas permitiam que se combinasse os cuidados da 

casa e dos filhos com a vida profissional, pois as atividades costumavam ser feitas no 

ambiente familiar. Com a ascensão da industrialização essa foi mais uma das 

mudanças na realidade feminina: as mulheres se distanciaram das suas casas, por 

isso a maioria das mulheres casadas não trabalhava (HOBSBAWM, 2017, p. 305). 

O interessante é que, ainda hoje, as mulheres seguem vivendo com 

inferioridade em relação ao homem no mercado de trabalho, além das muitas que 

seguem na dupla jornada, cuidando do lar e da ocupação laboral, uma realidade que 

atravessa os séculos. Para Hobsbawm, as mulheres não estavam fora da história, nem 

nunca estiveram, mas as mulheres ainda na entrada do século XX estavam fora da 

sociedade (HOBSBAWM, 2017, p. 303). Na realidade, as mulheres sempre ocuparam 

a história, apenas não ocupava os registros históricos que costumavam ser escritos 

por homens, que apontavam como importante os feitos masculinos e transformavam 

em insignificantes as participações femininas (HAHNER, 1981, p. 19). 

Para Bourdieu (2012, p. 118), ser feminina é “essencialmente evitar todas as 

propriedades e práticas que podem funcionar como sinais de virilidade”, como a 

participação da vida pública, por exemplo. Ainda, o autor diz que “dizer de uma 

mulher de poder que ela é ‘muito feminina’ não é mais que um modo particularmente 

sutil de negar-lhe qualquer direito a este atributo caracteristicamente masculino que 

é o poder” (BOURDIEU, 2012, p.118). 

O papel masculino historicamente fora fixado como de provedor, talvez 

também pelos altos índices de homens trabalhadores no período, comparando com o 

baixo índice de mulheres casadas no mercado de trabalho. Por isso, o papel das 
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mulheres foi fixado historicamente como um papel subalternizado de cuidadora da 

casa e dos filhos. Com essa divisão sexual das tarefas, o trabalho masculino foi 

adquirindo valor na esfera pública, enquanto as mulheres ficavam retidas a vida 

privada (MALUF; MOTT, 1998, p. 380, 381). 

O desenvolvimento da família moderna se deu originalmente a partir do 

século XIV, onde se inicia um processo gradual de degradação da mulher na sua casa. 

É nesse período que a mulher perde, por exemplo, o direito de substituir o esposo 

quando ele estivesse ausente. Já durante o século XVI, os atos das mulheres que não 

fossem autorizados pela justiça, ou até pelo pai ou pelo marido, seriam considerados 

totalmente nulos. Essa é a chamada “monarquia doméstica” que concedia poderes 

quase absolutistas ao pai ou marido, estabelecendo a fundo o poder patriarcal 

(ARIÈS, 2018, p. 145). 

Nesta época, existia um aumento da autoridade do homem, tal como pai ou 

marido, que submetia os filhos e as esposas as suas ordens dentro e fora de casa. 

Além disso, existe uma diminuição da concepção da linhagem da família como centro 

de refúgio dos indivíduos ameaçados por outros, ou até mesmo pelo Estado. A família 

agora tornara-se a própria opressão, toda essa mudança de hábitos e condições 

sociais foram produtos de uma mudança no inconsciente das pessoas, uma mudança 

que estabelece que o homem é o centro do poder doméstico e que a ele todos se 

subordinam (ARIÈS, 2018, p. 145). 

É interessante observarmos como a exaltação da figura masculina é tida como 

uma política de Estado em alguns períodos – é claro que a subordinação e 

subjugação de indivíduos faz parte dos jogos de poderes político-sociais. No Código 

de Napoleão, de 1804, por exemplo, que é visto por muitos historiadores como um 

símbolo da modernidade pós revolução francesa, as mulheres eram vistas como 

objetos de propriedade dos pais e maridos, com a função essencial de gerar filhos. 

Essa subordinação teve influência direta na negação ao direito das mulheres à 

participação política, apesar da extensa participação política que as francesas 

obtiveram lado a lado dos homens no período da revolução francesa (COLLING, p. 

202). 

Para Hobsbawm, três fatores podem ter influenciado as mulheres a lutarem 

pela conquista do sufrágio: a expansão da educação secundarista para as meninas; a 

maior liberdade que eles conquistaram no mundo moderno como a participação 
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esportiva; e a criação de um mercado voltado para as mulheres, visto que agora elas 

possuíam salários (HOBSBAWM, 2017, p. 298). 

O mundo privado constituía-se no lugar dos escravos, servos, cuidadores de 

trabalhos domésticos, logo, lugar das mulheres. Eram esses os “mais” semelhantes 

socialmente do status social que as mulher obtinham em tempos anteriores. Eram 

com esses indivíduos que as mulheres se identificavam. Pessoas que realizavam 

trabalhos desvalorizados, trabalhos do campo, artesanato (BRESCIANI, p.1992, 

p.192).  

É importante, ao falarmos das perspectivas femininas, olharmos como as 

mulheres se enxergavam individualmente. No período medieval, por exemplo, os 

indivíduos de modo geral pertenciam basicamente à sua única família patriarcal ou 

tribal. A família patriarcal exercia uma espécie de “propriedade” sob seus membros. 

Nota-se que existia, já no medievo, uma divisão dos papeis masculinos e femininos 

na sociedade (LE GOFF, 1995, vol. II, p.38). 

Para algumas sociedades europeias do século XIX, as mulheres francesas, por 

exemplo, apesar da sua posição de inferioridade civil, ocupavam na prática uma 

função de verdadeiro poder “por detrás do trono”, costuma ser a “inspiradora da 

decisão política”. Nem sempre o feminino é visto como uma força maléfica, às vezes, 

por meio da maternidade, a mulher ganha uma espécie de onipotência, o mito da 

figura da mulher redentora (PERROT, 1988, p. 168 e 169). 

A pesquisa feminista historiográfica vem contribuindo para reavaliarmos o 

poder feminino, a busca por superar o mero discurso da opressão feminina, da 

submissão, e a busca por inverter o ponto de vista que demonstra a “incontestável” 

dominação masculina que se dá ao estabelecermos que as mulheres possuíram 

importantes papeis na história e que o matriarcado já predominou em algumas 

sociedades. Há autores como a antropóloga Susan Rogers que em uma pesquisa 

realização em uma comunidade local ao nordeste da França sustentou que os poderes 

femininos em áreas rurais, tidos como informais no mundo ocidental, são os que 

controlam importante parte dos recursos e decisões, sendo assim existiria uma 

espécie de mito acerca da dominação masculina. Michelle Perrot em seu livro 

“História Sem Qualidade”, escrito em 1979, também adotou uma mudança de ponto 

de vista, adotando a visão da história através das mulheres populares rebeldes, 
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resistentes, administradoras do orçamento familiar nos centros urbanos ao invés de 

optar pela visão fragilizada da dona de casa oprimida (PERROT, 1988, p. 171, 172). 

Em termos gerais, os historiadores apontam o século XIX como um tempo de 

processos favoráveis para as mulheres. É o século marcado pela revolução industrial 

e a progressiva estruturação de uma política democrática que a medida que permite a 

participação de todos os indivíduos ao mundo político demonstra-se um lugar 

(espaço e tempo) privilegiado para se viver. Além disso, é um momento em que as 

mulheres puderam tornar-se independentes economicamente e simbolicamente dos 

homens (maridos, pais e irmãos) por meio da aquisição de capital econômico 

(FRAISSE; PERROT, 1991, p. 10 - 12).   

Temos uma imagem feminina com ar sombrio, triste, oprimido no século XIX, 

apesar disso, é errado pensar esse século apenas como um período de dominação 

masculina e submissão das mulheres. Tanto a revolução industrial quanto o 

desenvolvimento do trabalho, assim como o desenvolvimento de uma política 

democrática, são lugares sociais onde o indivíduo é visto como completo e apesar do 

tratamento muitas vezes violento que as mulheres recebiam nesses espaços naquele 

período, a simples ocupação dessas áreas já era uma conquista (FRAISSE; PERROT, 

1991, p. 10 - 12). 

É relevante dizer que ainda nessa época as mulheres ficarem em casa, sem a 

necessidade de trabalhar, era uma forma de manter o status da família como 

abastada. Normalmente, no século XIX, as famílias que tinham as mulheres como 

trabalhadoras eram pobres, por isso a importância de manter as moças fora do 

mercado de trabalho. Com isso, foi já no século XX, que tem “início” na Primeira 

Guerra Mundial, em que as mulheres, de uma forma nunca vista antes, tiveram sua 

emancipação no mercado de trabalho. Nesse período, com a falta de mão de obra 

masculina, as mulheres foram convocadas para trabalhar nas indústrias, em especial 

a indústria armamentista, fazendo cair por terra o discurso de diferenciação dos 

sexos em relação ao trabalho (KARAWEJCZYJ, 2008, p.43). 

A guerra destruiu a falsa concepção de que alguns trabalhos só poderiam ser 

realizados por homens, entre eles os trabalhos nas metalúrgicas, com a química e a 

eletricidade. Havia a necessidade das mulheres ocuparem inclusive profissões tidas 

como “superiores” (THÉBAUD, 1998, p.49). 
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Por muito tempo as mulheres não tinham a permissão de gerir o próprio 

patrimônio, não recebiam nem o próprio salário, não tinham permissão de 

testemunhar em tribunais, quando os movimentos pela emancipação feminina 

começaram, no final do século XIX, os grupos antifeministas chamavam essas 

mulheres ofensivamente de hermafroditas, hommes-femmes, demonstrando a 

ansiedade masculina a respeito de uma possível confusão dos papeis sexuais (GAY, 

2001, p.303). 

Apesar da emancipação da mulher para o trabalho, com a liberdade de exercer 

todo tipo de atividade, o fato de poder escolher com quem casar, de poder votar, a 

situação econômica segue distinguindo homens e mulheres. Homens e mulheres 

pertencem a “castas” diferentes. Os homens possuem salários superiores, maiores 

chances de ingresso e permanência no mercado de trabalho, ocupam com maior 

facilidade os espaços públicos e normalmente ocupam os postos mais altos de 

trabalho (BEAUVOIR, 1970, p. 15). 

Com isso, uma forma que o Brasil buscou para tentar incluir as mulheres na 

política foi com a criação da Lei 9.504/97, que estipulou cotas para as candidaturas 

femininas. Acredita-se que a obrigatoriedade de candidaturas femininas, por mais 

simples que seja, já é um estímulo à formação de líderes políticas femininas. A 

política de cotas para alguns pesquisadores é uma clara denúncia aos princípios 

norteadores da Constituição Federal, como a igualdade e liberdade, que não são 

automaticamente seguidos em nossa sociedade, necessitando de ações afirmativas 

que possam garantir que estes princípios se consolidem (MIGUEL, 2014, p. 98). 

A inclusão das mulheres na vida pública pode ser justificada de diversas 

formas, tendo em vista que os argumentos são muitos. Uma das justificativas, um 

pouco romantizada, é que as mulheres, por serem acostumadas “a cuidar dos outros”, 

trariam o pensamento materno para a política, a chamada “política do desvelo”. A 

ampliação do espaço das mulheres no poder significaria a valorização da compaixão e 

da solidariedade, alguns dizem que as mulheres trariam maior preocupação para as 

áreas de saúde, educação, amparo social e, até mesmo, meio ambiente. De forma 

poética, poderíamos dizer que seria um abrandamento da agressividade do mundo 

político masculinizado (MIGUEL, 2000, p. 92 e 93). 

A ampliação da ocupação de cargos por mulheres no mundo político possui no 

mínimo três argumentos favoráveis: a diferença de interesse, seria pela questão das 
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demandas femininas pautadas pelas mulheres; a diferença moral, trata-se do papel 

de gênero que a mulher recebeu, como cuidadora da família, do lar e dos filhos; e a 

diferença estrutural, seria a mudança que ocorreria na estrutura pública com a 

participação feminina, legitimando as demandas femininas, deixando para trás a 

sub-representação e a violência institucional no trato das mulheres que temos hoje 

em diversos campos, um exemplo é dificuldade enfrentada por mulheres na busca de 

denunciar casos de violência doméstica (BIROLI, MELLO, 2010, p. 2). 

 

2 Sobre a conquista ao direito de voto das mulheres brasileiras 

 

No Brasil, a luta pelo sufrágio feminino acompanhou o movimento 

internacional, diversos foram os grupos sociais que participaram dessa luta. Em 

especial, mulheres com nível superior de ensino, professoras, estas desempenharam 

papel significativo na conquista do sufrágio universal. Um momento histórico em 

especial é a criação da Lei Saraiva, em 1881, dizia em seu artigo 2º que seriam 

eleitores todos os brasileiros com determinada renda, já no seu artigo 4º da mesma 

lei ficavam isentos de comprovação de renda para votar “X- os habilitados com 

diplomas científicos ou literários de qualquer faculdade, academia, escola ou 

instituto nacional ou estrangeiro, legalmente reconhecidos”, o que gerou a tentativa 

de alistamento eleitoral de várias mulheres diplomadas, algumas mesmo alistadas 

foram impedidas de exercer o direito ao voto pelos mesários. (MARQUES, 2019, p. 

59)  

As brasileiras adquiriram de fato o direito ao voto em 1932, no governo do 

Presidente Getúlio Vargas, através de uma declaração constitucional de sufrágio onde 

mulheres maiores de 21 anos poderiam votar desde que alfabetizadas. Neste mesmo 

momento histórico, as mulheres adquiriram não somente o direito a votar, mas a 

serem votadas. 

Felizmente, logo em 1933, a primeira brasileira assumiu uma cadeira na 

Câmara dos Deputados, Carlota Pereira de Queirós, professora e médica, concorreu 

às eleições para deputada em São Paulo e obteve 176 mil votos, a terceira maior 

votação do estado (MARQUES, 2019, p.117). Em 1946, o voto tornou-se obrigatório 

para homens e mulheres alfabetizados no Brasil e somente em 1988 o direito ao voto 

foi estendido para os analfabetos. Apesar disso, somente nos anos 80, em 1976, uma 
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mulher assumiu uma vaga no Senado Federal, Eunice Michilles, tomando posse em 

virtude de o senador titular da cadeira ter falecido. (MARQUES, 2019, p. 142 e 143).  

 

3 Sobre a conquista ao direito de voto das mulheres portuguesas  

 

Em 05 de maio de 1931, através do Decreto número 19.694, as mulheres 

portuguesas adquiriram pela primeira vez na história o direito ao voto feminino, esse 

voto foi para todo território nacional português. No entanto, esse sufrágio era restrito 

apenas para mulheres que haviam concluído o ensino superior ou secundário, sendo 

que para os homens o único critério era ser alfabetizado. Já em 06 de novembro 

1934, através da Lei Eleitoral 24.631, houve uma mudança na condição feminina para 

votar, ao invés de ter concluído o ensino superior ou secundário passava a ser 

obrigatório apenas o “conhecimento necessário” para poder votar, na prática uma 

mudança muito vaga. (DUBY; PERROT, 1998, v. 5, p. 24) 

Quanto ao direito das mulheres de representarem ativamente a população na 

esfera política, em 1931, as mulheres adquiriram também esse direito, mas com as 

mesmas restrições que para votar. Logo, em 1934 a primeira mulher portuguesa 

assume uma cadeira no parlamento. (DUBY; PERROT, 1998, v. 5, p. 27) 

Em 1968, através da Lei número 2.137, estabeleceu-se sufrágio nacional 

feminino, restrito para certos órgãos administrativos, essa lenta mudança na 

abertura do sufrágio feminino português, que retirava pouco a pouco somente se 

encerra com em 02 de junho de 1976. Neste ano, fora proclamada a igualdade entre 

homens e mulheres na Constituição portuguesa, agora sim, com sufrágio universal 

garantido para homens e mulheres. É importante ressaltar que essa igualdade era (e 

ainda é) uma igualdade meramente formal, na pratica as mulheres demoraram muito 

para alcançar a participação política que ainda hoje não é paritária em Portugal. 

(DUBY; PERROT, 1998, v. 5, p. 42) 

 

4 Resultados 

 

Mulheres de todo o mundo, ainda no século XXI, enfrentam diversas formas 

de violência de gênero (violências físicas, sexuais, morais, simbólicas, políticas, ...) e 

discriminações no mundo privado e público, por isso ainda hoje falar sobre direitos 
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femininos é um tema atual. Através da União Interparlamentar, organização 

internacional fundada em 1889, que possui parceria com a ONU (Organização das 

Nações Unidas), podemos observar dados mundiais sobre a política e a participação 

feminina. 

 

 

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2019) – dados de representatividade de gênero nos parlamentos 
mundiais retirados da União Interparlamentar. 

 

Essa pesquisa ainda não pode chegar em resultados conclusivos sobre o 

aumento da participação política feminina em Portugal, pois a nova legislação 

eleitoral será posta à prova nas eleições de outubro de 2019. Acredita-se que a 

legislação terá um resultado extremamente positivo nas urnas, visto a garantia da 

ordem dos nomes nas listas partidárias, não permitindo que somente o sexo 

masculino ocupe os primeiros lugares da lista. Como Portugal já obteve resultado 

positivo quanto a legislação que reservava vagas na administração pública e na 

administração de empresas cotadas em bolsa, ultrapassando a previsão legal de 

33,3% de ocupação feminina nestes cargos, acreditava-se que o mesmo deveria 

ocorrer com essa alteração da legislação eleitoral.  
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O resultado da tentativa de inclusão das mulheres no Brasil, com a Lei 9504 de 

1997 e sua falha há anos já pode ser constatado através dos índices de participação 

política por gênero: 

 

 

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2019) – dados de representatividade de gênero nos parlamentos 
mundiais retirados da União Interparlamentar. 

 

Apesar de, no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5617, ter reservado 30% do Fundo Partidário para as 

candidatas mulheres, ainda não houve o alcance da meta da Lei 9504 de 1992 no 

número de mulheres eleitas. 

  As eleições em Portugal ocorreram em 2019, no dia 06 de outubro, 

sendo eleitas 89 mulheres para a Assembleia da República, esse número corresponde 

a 38,7% do parlamento português, mantendo o crescimento da participação política 

feminina da última década. Podemos dizer que esta tendência seja reflexo da nova 

Lei da Paridade.  

A Lei de Paridade que entrou em vigor neste mesmo ano e já fora aplicada 

nestas eleições conseguiu aproximar ainda mais o parlamento português aos 40% de 

representação mínima de cada sexo, definição legal da paridade eleitoral portuguesa. 

É importante destacar que Portugal é um país onde o parlamento é unicameral, 
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diferentemente do Brasil. Segundo a União Interparlamentar, a população 

portuguesa estimada é de 10,42 milhões de habitantes e possui um total de 230 

cadeiras na Assembleia da República.  

Os resultados da conquista de espaço público femininos são visíveis ao 

observarmos os dados de representação política por gênero ao passar dos anos: 

 

 

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2019) – dados de representatividade de gênero nos parlamentos 
mundiais retirados da União Interparlamentar. 

 

Além do avanço feminino, Portugal possui 41,74% do seu parlamento 

composto por membros jovens, com menos de 45 anos de idade, no Brasil apenas 

29,38% dos parlamentares possuem menos de 45 anos de idade. Conforme o gráfico 

pode se constatar o importante aumento de cadeiras ocupadas pelas mulheres nos 

últimos anos, ainda que esse aumento seja gradual, podendo observar que em 1997 

existiam apenas 13% de mulheres ocupando o Parlamento português, enquanto no 

Brasil o número era ainda menor, somente 6,6% das cadeiras eram ocupadas pelo 

sexo feminino.  

O ano de 1997 foi escolhido como marco temporal deste trabalho por ser o ano 

de criação da chamada lei de cotas brasileira, a “antiga” lei de paridade portuguesa, 
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por outro lado, fora criada apenas em 2006 e limitava-se a garantir que 33,3% (um 

terço) das cadeiras da as mulheres. Apesar do aumento português não ter sido 

imediato e apenas em 2015 ter se aproximado do termo legal, a expansão da 

participação feminina na política é visível. Diferentemente do caso brasileiro, que 

hoje, passados 22 anos da lei de cotas, chegamos lamentavelmente apenas metade da 

ocupação proposta pela lei. 

É importante ressaltar que internacionalmente políticas de discriminação 

positivas como a Lei de Paridade são vistas de forma benéfica. Conforme Aline Flor e 

Inês Chaiça: 

 

De acordo com um relatório da União Interparlamentar (UIP), organização 
parceira das Nações Unidas, nos países que têm uma lei de paridade - mais de 
130 por todo o mundo -, o aumento médio de mulheres deputadas eleitas, 
verificado em 2018, foi de sete pontos percentuais em parlamentos unicamerais 
ou em câmaras baixas e de 17 pontos percentuais em câmaras altas. Também 
o Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) concluiu que a existência 
de quotas tem sido um meio eficaz para garantir no Parlamento uma 
representação mais fiel da presença de mulheres na sociedade. Portugal está 
acima da média europeia, que se fica pelos 28,5% de representação parlamentar 
feminina (FLOR; CHAIÇA, 2019). 

 

Conclusões 

 

Com esta pesquisa, podemos concluir que existe uma real necessidade de 

alterar a legislação eleitoral brasileira, buscando a real inclusão das mulheres na 

política. Após 20 anos da lei de cotas, com resultados ineficientes, é necessário 

observarmos o que deu certo em outros países, como Portugal, que já estão no 

caminho de alcançar a paridade eleitoral e pensarmos no que pode funcionar no 

Brasil. Além de ser uma importante política de promoção de igualdade, a busca por 

paridade é uma forma de assegurar que os interesses masculinos já instalados no 

nosso sistema político permaneçam intocáveis e uma oportunidade de obtenção de 

novas lideranças políticas, que representem minorias, como as mulheres, em nosso 

Estado. 

A ausência da efetiva participação de mulheres na vida pública brasileira é 

uma realidade que precisa ser mudada com políticas inclusivas para garantir a 

igualdade entre homens e mulheres e a verdadeira democracia participativa, que 

começa com a ocupação nos diretórios partidários. A chamada discriminação 

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2019-03/women-in-parliament-in-2018-year-in-review
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en.pdf
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positiva, reservando cotas diretamente no legislativo para a ocupação feminina, é 

uma das possíveis saídas para o sistema eleitoral brasileiro, visto que as cotas 

partidárias não surtiram o efeito esperado no Brasil. 

Concluímos que apesar de todas as diferenças estruturais, sociais, culturais e 

políticas, diferenças entre colonizador e colonizado, Portugal é um possível caminho 

a ser seguido quando se fomenta o debate da promoção da igualdade de gênero na 

política. Através dos gráficos, fica claro o progresso dos portugueses e das 

portuguesas quanto à ocupação dos cargos políticos – uma grande vitória no 

caminho da paridade de gênero eleitoral. 

 

Referências 

 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família / Philippe Ariès; tradução 
de Dora Flaksman. – 2ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2018. 
 
BARRACLOUGH, Geoffrey. Introdução à história contemporânea. 2ᵃ edição. Rio de 
Janeiro Zahar Editores, 1964. 
 
BAUMER, Franklin. O Pensamento Europeu Moderno. Volume I, séculos XVII e 
XVIII. Volumes I e II, séculos XIX e XX. Lisboa: Edições 70, 1990. 
 
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. São Paulo: Difusão Europeia 
do Livro, 1970. 
 
BICALHO, Renata de Almeida; PAULA, Ana Paula Paes de. Violência Simbólica: 
Uma Leitura a partir da Teoria Crítica Frankfurtiana. II Encontro de Gestão de 
Pessoas e Relação de Trabalho. Curitiba/PR, 2009. 
 
BIROLI, Flavia. MELLO, Janine. Gênero e Representação Política: hipóteses sobre a 
diferença entre a atuação de deputadas e deputados federais na 52ª legislatura 
(2003-2006). Revista Ártemis, Vol. 11, 2010. 
 
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand, 2011. 
 
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina/Pierre Bourdieu tradução Maria 
Helena Kühner. - 11° ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 
 
BRESCIANI, M. S. O Anjo da Casa. História & Perspectivas. Uberlândia, n° 7, 
pp.191-223, jul./dez. 1992. 
 
BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria 
performativa de assembleia / Judith Butler; tradução Fernanda Siqueira Miguens; 
revisão técnica Carla Rodrigues. – 1ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2018. 



 

 

 
 
72 | Direitos Fundamentais 

 

BROWNSMILLER, Susan. Feminity. Fawcett Columbine, 1985. 
 
COLLING, Ana Maria. A Construção da Cidadania da mulher brasileira: igualdade e 
diferença. 2000. 383 f. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
 
DUBY, Georges; PERROT; Michelle (Org.). História das Mulheres no Ocidente. vol. 
4 e 5. Porto: Afrontamento, 1998. 
 
FLOR, Aline. CHAIÇA, Inês. Nunca houve tantas mulheres no Parlamento. Portugal: 
Público, 2019. Disponível em: 
<https://www.publico.pt/2019/10/07/politica/noticia/nunca-houve-tantas-
mulheres-parlamento-1889003> Acesso em 10 de outubro de 2019. 
 

FRAISSE, Geneviève; PERROT, Michelle. Ordens e Liberdades. In: DUBY, G; 
PERROT, M. (org). História das Mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, 1991. 
GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. São Paulo: Claridade, 2015. 
 
GASSET, José Ortega. A Rebelião das Massas. Tradução: Felipe Denardi. Campinas, 
SP: Vide Editorial, 2016. 
 
GAY, Peter. A Experiência Burguesa da Rainha Vitória a Freud. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. 
 
HAHNER, June E. A mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas: 1850-1937. 
São Paulo: Brasiliense, 1981. 
 
HÉRITIER, Françoise. “Articulations et substances”. In L’Homme, 21-38, 2000. 
 
HOBSBAWM, Eric. A Era dos Impérios. 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2003. 
 
KARAWEJCZYJ, Mônica. O Voto da Costela: o sufrágio feminino nas páginas do 
Correio do Povo (1930-1934). Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS. 
Porto Alegre, 2008. 
 
LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval. Lisboa: Estampa, 1995, vol. 
II. 
 
MALUF, Marina; MOTT, Maria L. Recônditos do mundo feminino. In: SEVCENKO, 
Nicolau (org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, vol. 3, 1998. 
 
MARQUES, Teresa Cristina de Novas. O voto feminino no Brasil / Teresa Cristina de 
Novaes Marques – 2. Ed. – Brasilia: Câmara dos Deputados. Edições Câmara, 2019.  
 
MIGUEL, Luis Felipe. Teoria Política Feminista e Liberalismo: O caso das cotas de 
representação. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 15 nº 44, 2000.  
 

https://www.publico.pt/2019/10/07/politica/noticia/nunca-houve-tantas-mulheres-parlamento-1889003
https://www.publico.pt/2019/10/07/politica/noticia/nunca-houve-tantas-mulheres-parlamento-1889003


 

 

 
 

Anna Ortiz Borges Coelho & Clarice Beatriz da Costa Söhngen | 73 

 

MIGUEL, Luis Felipe. Feminismo e política: uma introdução / Luis Felipe Miguel, 
Flávia Biroli- 1.ed.- São Paulo: Boitempo, 2014. 
 
PATEMAN, Carole. O contrato sexual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
 
PERROT, Michelle. Os Excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 
RODRÍGUEZ, Liziane da Silva. Pornografia de Vingança: Vulnerabilidades 
Femininas e Poder Punitivo. Porto Alegre, 2018. Disponível em: 
<http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/8055/2/lisiane%20%20pornografia%
20de%20vingan%c3%87a%20vulnerabilidades%20femininas%20e%20poder%20pu
nitivo.pdf>. Acesso em agosto de 2019. 
 
SCOTT, Joan. História das Mulheres. In: BURKE, Peter (org.) A Escrita da História. 
Novas Perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. 
 
SILVA, Jacilene Maria. Feminismo e Identidade de Gênero: Considerações com base 
no pensamento de Judith Butler. Edição do Kindle. Refice: Publicado 
Independentemente, 2016. 
 
THÉBAUD, Françoise. A Grande Guerra – O triunfo da divisão sexual. In: DUBY, 
Georges; PERROT; Michelle (org.). História das Mulheres no Ocidente. vol. 5. Porto: 
Afrontamento, 1998. 

 

 

 

 



 

 

 



 

3. A (FALTA DE) REPRESENTATIVIDADE NEGRA NA PUBLICIDADE E 

SEUS EFEITOS SOBRE AS CRIANÇAS 
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Lúcia Souza d’Aquino1 
 

Introdução 

 

A sociedade de consumo atual está em uma fase em que a publicidade, mais do 

que vender produtos e serviços, vende ideias. A liquidez dos conceitos e das posições 

dos atores nas relações faz com que consumidores muitas vezes façam publicidade ou 

sejam dela objeto KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 139). O art. 37, § 2º, 

do CDC, ao abordar o conceito de publicidade abusiva, definiu-a, entre outras, como 

aquela que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança ou 

aquela discriminatória, em um conceito aberto que admite ampliação por parte da 

doutrina, jurisprudência ou do próprio legislador (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 120-

121). 

Deixando-se claro que o debate a respeito de se existe alguma publicidade 

dirigida ao público infantil que não seja abusiva, de se cogitar, quando se pensa em 

questões de representatividade, o papel que a representatividade de pessoas negras 

exerce sobre as crianças no que diz respeito à publicidade. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral verificar se as pessoas negras são 

devidamente representadas na publicidade e quais as consequências de tal 

representatividade (ou da falta dela). A partir da resposta obtida para o problema 

apresentado, são objetivos específicos (i) verificar se a forma como ocorre essa 

representatividade viola os direitos das crianças como destinatárias dessas 

publicidades, (ii) bem como seus direitos fundamentais constitucional e legalmente 

previstos. 

                                                      
1 Mestre e doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em 
Direito Francês e Europeu dos Contratos pela Université Savoie-Mont Blanc. Autora do livro “Criança 
e Publicidade: Hipervulnerabilidade?” (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017). Membro do Grupo de 
Pesquisa CNPq Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização. Currículo lattes: 
<http://lattes.cnpq.br/5248033690404165>. E-mail: luciasdaquino@gmail.com 
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A metodologia a ser empregada no presente trabalho é a indutiva. A partir da 

análise de como pessoas negras são apresentadas na publicidade, bem como de 

estudos a respeito da representatividade negra no setor, e de quais consequências 

isso provoca nas crianças (realidade concreta), pretende-se avaliar se é possível 

afirmar que é abusiva a forma como os negros são representados na publicidade, bem 

como se ela fere os direitos fundamentais das crianças (realidade abstrata). 

 

1 Representatividade, publicidade e crianças 

 

 O presente capítulo pretende abordar a forma como a representatividade, ou 

sua falta, de pessoas negras na publicidade afeta as crianças (e se efetivamente afeta). 

Para tanto, inicialmente será abordada a presença do negro na publicidade, e como 

isso reflete a sociedade brasileira atual, para posteriormente abordar como isso é 

percebido e internalizado pelas crianças que são expostas a tais peças publicitárias. 

 

1.1 O negro na publicidade 

 

O Brasil é incontestavelmente um país multiétnico. Do total de habitantes 

apurado no último censo demográfico, mais da metade era negro ou pardo. Fruto de 

miscigenações entre nativos indígenas, colonizadores, pessoas escravizadas e mais 

recentemente de migrações, a população brasileira possui uma grande variedade de 

cores e etnias. O censo de 2010 apurou um total de 47,73% de brancos na população 

brasileira, 50,74 de negros e pardos, 1,09% de amarelos e 0,43% de indígenas 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).  

Entretanto, esses percentuais não se refletem na mídia. Leitão, ao abordar a 

presença de pessoas negras na mídia, afirma que a elas foi reservada a invisibilidade, 

fruto de um racismo2 vivido no país desde o fim do período escravagista (LEITÃO, 

2002, p. 42). Isso porque após a assinatura da Lei Áurea, a população negra foi 

expulsa dos locais onde vivia, sem qualquer estrutura de moradia, trabalho e 

cidadania aos recém-libertos, o que resultou na ocupação de espaços que deram a 

origem das favelas brasileiras. (BRAGAGLIA; MARTINS; DIAS, 2017, p. 145-146). 

                                                      
2  Racismo aqui entendido como uma ideologia de dominação e exploração racial que incorpora 
crenças sobre a inferioridade de um determinado grupo étnico e utiliza essas crenças para justificar e 
prescrever tratamento desigual para esse grupo. (WILSON, 1973) 
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Essa situação deu origem ao que Pereira e outros denominam de racismo 

cordial, em que o racismo é negado e convive com a norma antirracista (PEREIRA; 

PAIM; MATA FILHO; DANTAS, 2011, p. 93), o que fica exemplificado pelo fato de 

que há personagens negros na mídia, mas a eles são reservados papéis subalternos ou 

relacionados à clandestinidade, conectando em regra a negritude a trabalhos braçais 

e manuais, atividades culturais, música e dança (BRAGAGLIA; MARTINS; DIAS, 

2017, p. 149). É o que levou Conceição à conclusão de que o negro, quando 

representado na mídia, aparece como um dos três “L’s”: lúgubre (suspeito ou 

criminoso), lúdico (alegre, relacionado ao samba e carnaval) e luxurioso (estereótipo 

do negro sensual) (CONCEIÇÃO, 2005). 

A forma como a representação ocorre ainda é em posições de inferioridade e 

estereotipada, revelando um racismo intrínseco que tem o efeito do que Ngũgĩ wa 

Thiong'o denominou “bomba cultural”, que tem o efeito de “aniquilar a crença das 

pessoas nos seus nomes, nos seus idiomas, nos seus ambientes, nas suas tradições de 

luta, em sua unidade, em suas capacidades e, em última instância, nelas mesmas”, 

fazendo com que elas “vejam seus passados como uma terra devastada sem nenhuma 

realização, e faz com que queiram se distanciar dessa terra devastada”. (WA 

THIONG'O, 2005, p. 3 apud BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; 

GROSFOGUEL, 2018) 

Hooks ressalta que a falta de controle que as pessoas negras têm sobre a forma 

como são apresentadas, em uma visão não descolonializada, é tão intensa que 

confunde as pessoas. “Freqüentemente nos deixa devastados pela raiva reprimida, 

sentindo-nos cansados, desanimados e, às vezes, simplesmente tristes de coração 

partido”, o que são “lacunas em nossa psique que são os espaços onde cumplicidade 

sem sentido, raiva autodestrutiva, ódio e desespero paralisante entram.” (HOOKS, 

1992, p. 3-4) 

Tais efeitos, já devastadores em adultos, são ainda mais aniquilantes em 

crianças, que desde cedo convivem com uma “uma cultura imagética, normalização 

de uma determinada identidade, há uma hierarquização, no qual, teremos um grupo 

identitário com referenciais simbólicos apenas positivos, ao passo que, os símbolos 

dos demais serão considerados negativos.” Essas identidades tornam-se modelos a 

ser seguidos, e ninguém quer seguir quem não é mostrado ou é apresentado de forma 

subalterna, violada, secundária. (NASCIMENTO, 2012, p. 78) 
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Isso demonstra que as faces do racismo, ainda que disfarçadas, eis que 

“estamos envoltos no país de uma “boa consciência”, que nega o preconceito ou o 

reconhece como mais brando” (SCHWARCZ, 2013, p. 30), ainda estão presentes na 

sociedade e são tão ou mais preocupantes quanto outrora. 

Em pesquisas relacionadas ao tema, alguns exemplos surgem para bem 

ilustrar as afirmações supra.  

Voltando-se alguns anos no tempo, na década de 1980, a Benetton ficou 

famosa pela campanha “United colors of Benetton”. Entretanto, alguns de seus 

anúncios foram considerados racistas, como aquele em que aparecem duas crianças, 

uma branca, loira e com os cabelos encaracolados, lembrando um anjo, e a outra 

negra e com o cabelo parecendo dois chifres, remetendo ao diabo. Em outro anúncio, 

é mostrada uma mulher negra amamentando um bebê branco, remetendo à época da 

escravidão em que as mulheres negras eram utilizadas como amas de leite. 

(ARAÚJO, 2018) 

Em 2010, uma marca de cerveja veiculou anúncio expresso em que aparecia 

uma mulher negra sentada de costas olhando para trás, com um vestido decotado e 

em pose sensual, com os dizeres “É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra”, 

o que transmitiu a ideia de objetificação e hipersexualização de mulheres negras. 

(RIBEIRO, 2013) 

Em 2013, uma rede de supermercados do Rio de Janeiro ostentou em uma de 

suas lojas uma estátua em tamanho real de uma criança negra com grilhões nos 

tornozelos, remontando à época da escravidão, o que foi imediatamente questionado 

e fez com que a estátua fosse retirada do local. (G1, 2013) 

Mais recentemente, uma marca de sabonetes, em 2017, veiculou peça em que 

uma mulher negra vai tirando camisetas e tornando-se branca, o que sugeriria que a 

cor de sua pele seria uma sujeira ‘lavável’ com sabonete. Após denúncias, a empresa 

retirou a peça do ar e pediu desculpas. (TERTO, 2017) 

Também em 2017, uma marca de papel higiênico lançou um produto no 

mercado cujo diferencial era a sua cor preta. O slogan do produto era “black is 

beautiful”. A frase, emprestada de movimentos surgidos na década de 1960 nos 

Estados Unidos que pregavam a exaltação das características físicas das pessoas 

negras, como forma de combate ao racismo, não foi bem recebida por publicitários e 

pela sociedade. (REVISTA FÓRUM, 2017) 
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Em 2018, na África do Sul, uma marca de roupas estampou a foto de um 

menino negro vestindo um casaco com os dizeres “Coolest monkey in the jungle” (O 

macaco mais legal da floresta, em tradução livre), o que gerou indignação dos 

consumidores, culminando com a retirada da imagem do ar e dos produtos para 

venda, além de um pedido de desculpas da marca por ter ofendido consumidores. (O 

TEMPO, 2018) 

Nesse ano de 2019, uma marca de bolsas firmou Termo de Ajustamento de 

Conduta com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo em razão de publicidade 

infantil racista, em que o uso de turbante aparece como sendo algo vergonhoso. 

(CONJUR, 2019) 

De posse de tais informações, surge o questionamento de como essa pouca 

representatividade e se a repetição desses estereótipos afeta as crianças.  

 

1.2 Representatividade e infância 

 

A publicidade, como já estudado e verificado, tem como funções despertar o 

interesse, estimular o desejo, criar convicção e induzir à ação (VESTERGAARD; 

SCHRODER, 2000, p. 47). Esse despertar vem com a estimulação de vendas e 

criação de um estilo de vida (DIAS, 2013, p. 22), seguido pelo estabelecimento de 

uma “dependência psicológica entre o consumidor e o produto/marca, resultando, 

por consequência, na criação da necessidade, não rara, verdadeira compulsão ao 

consumo do produto ou serviço” (PORTO, 2014, p. 133) que desvia a atenção e torna 

a mensagem emocional, mitigando a liberdade de escolha com compras irracionais 

(MALTEZ, 2011, p. 44). 

Essas consequências não são de qualquer forma evitadas pelos fornecedores; 

são, por outro lado, naturais e esperadas da atividade publicitária. Entretanto, 

quando se pensa em crianças, de se perguntar se a publicidade age da mesma forma e 

como essa influência ocorre nessas pessoas em desenvolvimento cognitivo3. 

Ao se deparar com uma publicidade, a criança não entende a lógica de oferta e 

consumo, e percebe as informações constantes na publicidade como verdadeiras, um 

retrato da realidade. Dessa forma, no momento em que se identifica com os 

                                                      
3 A respeito do desenvolvimento cognitivo das crianças e suas fases, ver D’AQUINO, 2017, p. 34-37. 



 

 

 
 
80 | Direitos Fundamentais 

 

personagens ali constantes, que possuem a mesma cor da sua pele, os mesmos traços, 

entende que aquele é o papel que deverá desenvolver na sociedade. 

As diversas teorias a respeito das influências dos meios de comunicação sobre 

os telespectadores corroboram tal afirmativa. Seja pela teoria do aprendizado social, 

segundo a qual se aprende sobre valores e comportamentos através da observação de 

atitudes e comportamentos (BANDURA, 1971), seja pela teoria da cultivação, que 

afirma que a exposição contínua a uma determinada representação ou ideia pode 

criar e cultivar atitudes consistentes com ela (GERBNER; GROSS; MELODY, 1973), 

ou pela teoria da expectativa, que explica que as pessoas tendem a se comportar de 

acordo com as expectativas estabelecidas pelos estereótipos apresentados a elas 

(JUSSIM, 1990), o fato é que o que é apresentado às crianças serve de exemplo a ser 

seguido. 

Em estudo a respeito da imagem de afrodescendentes em programas de 

televisão de produtos direcionados ao público infantil exibidas no período de 2002 a 

2010, Acevedo, Muniz e Nohara chegam a importantes resultados e conclusões. 

Inicialmente, ao separarem o corpus de sua pesquisa, analisaram 503 peças 

publicitárias dos setores de brinquedos, calçados, vestimentas e alimentos. Dessas, 

86 (17%) apresentaram personagens afrodescendentes, o que demonstra desde logo 

sua sub-representação, que não é saudável às minorias, “uma vez que a ausência de 

modelos da própria etnia em que as crianças do grupo possam se inspirar pode gerar 

um sentimento de invisibilidade social, desencadeando processos de  incompreensão 

de si mesmas e da ancestralidade, produzindo crises de identidade étnicas” 

(ACEVEDO; MUNIZ; NOHARA, 2011, p. 142). Ademais, verificaram que os negros 

nunca eram retratados em grupos exclusivamente negros, mas em minorias dentro 

de grupos de caucasianos, fato que é apontado inclusive como um fator pelo qual as 

crianças brancas poderiam vir a ter dificuldade em compreender e respeitar 

diferenças étnicas e culturais. Ainda referem que os negros são menos representados 

em relações familiares e mais apresentados em relações de trabalho que os brancos, o 

que poderia sugerir que as relações entre pessoas negras devem ser superficiais e 

somente se concretizem em locais impessoais. Por fim, a sub-representação e seu 

desempenho em papeis secundários, segundo os autores, amplia relações de 

dominação e reforça a ideologia do branqueamento, ocasionando uma “assimilação 

de valores, atitudes e comportamentos dos brancos pelos afrodescendentes, levando 
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estes a desenvolverem preconceito em relação às raízes da negritude e reforçando, 

assim, o processo de exclusão e de estigmatização dos outsiders” (ACEVEDO; 

MUNIZ; NOHARA, 2011, p. 142-143). 

Essa falta de representatividade é uma das consequências do processo de 

branqueamento, entendido como “uma pressão social exercida pela hegemonia 

branca, sobretudo após a Abolição da Escravatura, para que o negro negasse a si 

mesmo, no seu corpo e na sua mente, como uma espécie de condição para se 

‘integrar’ (ser aceito e ter mobilidade social) na nova ordem social” (CARONE, 

2016).4 

Assim, ao serem atingidas pela publicidade que deixa os negros de fora ou, 

quando apresenta pessoas negras, reforça estereótipos de racismo construídos há 

séculos e que demonstram um desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, 

essas crianças são doutrinadas desde cedo a entenderem que não possuem papel na 

sociedade ali representada ou, quando possuem algum papel, é sempre o de 

coadjuvante ou subalterno. 

Tais efeitos, do ponto de vista do Direito, podem se enquadrar no conceito de 

publicidade abusiva, aproveitando-se da falta de conhecimento e experiência das 

crianças para influenciá-las como consumidoras (BRASIL, 1990b), violando sua 

infância e seus direitos fundamentais a um “desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” (BRASIL, 1990a), 

através da proteção contra “toda forma de violência e de pressão consumista” e “a 

exposição precoce à comunicação mercadológica” (BRASIL, 2016). 

 

2 Publicidade e abusividade 

 

A atividade de comunicação entre mercado e consumidores, ainda que 

essencial à sociedade de consumo inconteste atualmente vivida, deve respeitar os 

limites constitucional e legalmente impostos. Entre eles, encontram-se os direitos do 

consumidor (BRASIL, 1988) e os direitos fundamentais das crianças a um 

desenvolvimento sadio (BRASIL, 2016). 

                                                      
4 Há também um outro conceito de branqueamento como um “problema do negro que, descontente e 
desconfortável com sua condição de negro, procura identificar-se como branco, miscigenar-se com ele 
para diluir suas características raciais” (BENTO, 2016), mas não é este o significado dado ao termo no 
presente trabalho. 
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Entretanto, pode adquirir o caráter de abusividade. O Código de Defesa do 

Consumidor apresenta um rol não taxativo de situações em que a publicidade é 

considerada abusiva. Em comum, têm a contrariedade à ética, ferem a 

vulnerabilidade do consumidor ou valores básicos, ferindo a própria sociedade como 

um todo. (MARQUES, 2014, p. 878). 

A forma como pessoas negras são retratadas na publicidade é apontada como 

um dos fatores que pode contribuir para reforçar estereótipos (BJURSTRÖM, 2000, 

p. 39). Isso porque ela é um dos fatores que contribui para formar a visão de vida das 

pessoas e os valores básicos e ideias dominantes na sociedade, influência essa que 

dura pela vida toda (BJURSTRÖM, 2000, p. 44). 

 

2.1 Publicidade e infância 

 

As relações entre publicidade e infância estão longe de ser uma unanimidade. 

Há opiniões no sentido de proibição total, em geral fundadas na condição de 

hipervulnerabilidade da criança, de regulação em razão de uma suposta 

impossibilidade e inadequação da proibição e de liberação total, sob o fundamento de 

que as crianças devem ser desde cedo inseridas e educadas para o consumo. 

Deixando de lado tais argumentos, que não trazem a resposta ao debate aqui 

proposto, o que se deve analisar é se a forma como o negro é representado na 

publicidade pode ser enquadrada no conceito do art. 37, § 2º do CDC, quando 

caracteriza como abusiva a publicidade que “se aproveite da deficiência de 

julgamento e experiência da criança”. 

Entre os teóricos que debateram a publicidade, Luhmann foi contundente ao 

defini-la como uma auto-organização da estupidez, eis que busca a manipulação. Ao 

contrário de informar, pretende evadir a crítica da esfera cognitiva, servindo-se da 

estética e fazendo com que os motivos que determinam a decisão de compra 

permaneçam ocultos, ao mesmo tempo em que insinua que a decisão de compra é 

livre e convence o consumidor de querer o que naturalmente não quereria 

(LUHMANN, 2007, p. 66-68). 

Quando se fala em crianças, Steinberg afirmou que “Disney e McDonald’s 

possuem maior poder para modelar a consciência e promover o cultural que a escola 

primária” (2011). Esse poder de convencimento, aliado ao que Keim nomeou de 
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acriticidade dos adultos frente à intencionalidade de consumo publicitário, “implica a 

exposição de crianças a um modelo consumista, implicando práticas de consumo 

nocivas, pois não há o discernimento infantil para ater-se a tal conteúdo apelativo” 

(KEIM, 2014, p. 60). Para as crianças, a publicidade apresenta um mundo fantástico 

que passa a ser a sua realidade; os objetos e discursos passam a ser objetos reais de 

interação (KEIM, 2014, p. 64-65). 

Nesse sentido, o discurso presente, no qual crianças pouco veem seus 

semelhantes representados e, quando os veem, enxergam situações de subordinação, 

invisibilidade, menosprezo, negação de sua aparência e ancestralidade, carrega 

consigo um caráter inequivocamente abusivo, eis que, conforme sustenta Nunes, a 

abusividade não se relaciona diretamente ao produto ou serviço objeto da 

publicidade, “mas sim com os efeitos da propaganda que possam causar algum mal 

ou constrangimento ao consumidor” (NUNES, 2010. p. 548). 

 

2.2 Publicidade e discriminação 

 

Além da previsão tratada anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor 

também define como abusiva a publicidade discriminatória de qualquer natureza. 

Nesse sentido, Dias traduz o que seria discriminatória a publicidade que “de modo 

odioso, preconceituoso e injustificado trata um outro igual diferentemente, 

colocando-o em posição de inferioridade ou vexatória em relação à sua”, podendo tal 

discriminação ocorrer em relação “à raça, cor, idade, sexo, profissão, condição social 

ou de qualquer natureza” (DIAS, 2013, p. 176). 

Como bem ressaltado por Miragem, quando se fala em publicidade abusiva, 

essa abusividade pode ocorrer por contrariedade direta a uma norma, de que é 

exemplo a publicidade discriminatória, que viola os arts. 3º, IV e 5º, caput da 

Constituição Federal, ou por contrariedade à boa-fé ou aos bons costumes, incitando 

comportamentos que prejudicam indivíduo ou comunidade (MIRAGEM, 2016, p. 

283). Por tal conceito, e pela própria natureza dessa abusividade, os efeitos de tal 

publicidade alcançam toda a comunidade (MIRAGEM, 2016, p. 284). 

Pelas características e pelos resultados supra apontados, não resta solução que 

não seja classificar a forma como a população negra é retratada na publicidade, tanto 

em quantidade como em qualidade, como abusiva também pela previsão de não-
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discriminação, eis que apresentam – quando apresentam – essa parcela da 

população em situações de subordinação e vulnerabilidade em relação aos brancos 

sem que haja qualquer justificativa válida para que esses sejam seus principais papéis 

nas peças. 

A não ser que se pretenda retornar ao patamar em que pessoas brancas são a 

maioria da população (o que só ocorreria no Brasil se houvesse uma onda de 

“padronização étnica”, a exemplo do que ocorreu na Alemanha na primeira metade 

do século XX) ou que a escravidão volte à realidade, a publicidade brasileira não 

representa a população negra nem em sua quantidade nem da forma como ela está 

presente na sociedade (ao menos em uma sociedade justa e igualitária). E, 

honestamente, a situação retratada nessa publicidade não é nem de longe desejável 

para um país que tem o compromisso constitucional de construir uma sociedade 

livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Como possível solução dessa violação de direitos, as empresas podem 

favorecer a diversidade em suas peças, o que contribuirá para que crianças negras 

“ampliem sua percepção de futuro, ressignificando a imagem depreciativa criada pela 

cultura hegemônica e se tornando inspiração para que esses pequenos não sigam 

somente os estereótipos esperados para o negro na sociedade.” (IMAGINA 

COLETIVO, 2016) 

Clotilde Perez, professora de publicidade da Universidade de São Paulo, 

“mencionou que a publicidade deve contribuir para a construção de uma sociedade 

melhor, já que tem a responsabilidade fazer avançar as relações e de elevá-las a 

patamares de uma cidadania plena e irrestrita a todos.” (INFANTE, 2019) 

 

Conclusões 

 

A publicidade, como atividade destinada a impulsionar o consumo, encontra-

se dentro da legalidade e constitucionalmente englobada pelo livre exercício de 

atividade econômica. Assim, encontra-se ao abrigo e dentro dos limites previstos no 

art. 170 da Constituição Federal.  
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Entre tais princípios está o direito do consumidor, o que demonstra que, ainda 

que o exercício da publicidade seja lícito, pode vir a ser limitado se adquirir caráter 

de abusividade. 

A publicidade nos últimos anos apresentou avanços no quesito 

representatividade de pessoas negras, quando se mede a quantidade de vezes que as 

pessoas negras são representadas. Mas essa quantidade ainda é inferior – e muito – 

ao percentual de não brancos na população brasileira, demonstrando uma sub-

representação e invisibilidade da população negra. 

E, nas poucas vezes em que aparecem, negras e negros ainda reproduzem 

estereótipos e preconceitos que há muito já deveriam ter sido extirpados da 

sociedade, pois representam valores escravagistas, sexistas e discriminatórios que, 

quando apresentados a uma criança negra, ditam a forma como ela vai aprender a se 

comportar na sociedade, o papel que vai tomar para si como seu de direito. 

Assim, respondendo ao problema de pesquisa proposto, verifica-se que a 

forma como pessoas negras são apresentadas na publicidade fere os direitos 

fundamentais das crianças, bem como seus direitos como consumidoras equiparadas, 

no momento em que são discriminatórias e se aproveitam da sua deficiência de 

julgamento e experiência. 

A representação da negritude como uma característica relacionada à 

sexualidade, a valores negativos, a posições subalternas, revela e reforça um racismo 

que não mais deveria ter lugar em uma sociedade plural como a brasileira, pautada 

pelos valores constitucionais da dignidade da pessoa, da igualdade, da proteção 

integral e prioritária da criança e pela proteção contra a publicidade que viole sua 

saúde ou segurança. 

É um caminho que passa necessariamente pelo reconhecimento do racismo 

estrutural que tem lugar na sociedade, aceitando que ainda que medidas sejam 

tomadas para minimizar os efeitos de longos anos de escravidão, tais medidas ainda 

não são completamente efetivas e suficientes para realizar o ideal de igualdade 

buscado pela Constituição. 
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 Introdução 

 

O presente ensaio objetiva fazer uma breve análise sobre a teoria da justiça 

como equidade de John Rawls e sua influência na doutrina das ações afirmativas, em 

especial, em relação às políticas públicas de quotas raciais no Brasil. O trabalho 

adotará como referencial teórico a obra Uma Teoria da Justiça de John Rawls.  

John Rawls, ilustre filósofo político norte-americano que viveu entre 1921 e 

2002, ministrou cursos na cadeira de filosofia na Universidade de Harvard por mais 

de trinta anos. A partir da década de 1970 suas ideias passaram a causar grande 

impacto sobre o pensamento jurídico-político da época, em face de uma série de 

artigos publicados, bem como de sua mais importante obra: Uma Teoria da Justiça. 

Segundo Oliveira (2016, p. 290), Uma Teoria da Justiça tem sido considerada 

a mais importante e original contribuição em ética, filosofia do direito e filosofia 

política da segunda metade do século passado. Atualmente, passados mais de 

quarenta e cinco anos desde a sua publicação, A Theory of Justice permanece um dos 

mais importantes marcos teóricos para se pensar o futuro da democracia no mundo.  

O Estado social e a ampliação dos direitos do indivíduo, a partir do século XX, 

obrigaram o Estado a adotar medidas positivas, de forma a implementar esses 

direitos. O Estado passou a ter uma atuação dirigente, intervencionista e criadora, 

adotando políticas públicas para o alcance de metas e objetivos definidos. Nesse 

cenário, surgem as políticas públicas de ações afirmativas como instrumento para 
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ação estatal na implementação dos direitos individuais e sociais. Essas políticas 

públicas de ações afirmativas têm o escopo de diminuição das desigualdades sociais. 

Nesse sentido, a problemática proposta é a seguinte: as políticas públicas de 

ações afirmativas de quotas raciais possuem guarida na teoria da justiça por equidade 

desenvolvida por John Rawls? Caso positivo, qual a resposta dada por John Rawls 

acerca desta problemática? 

Assim, o presente trabalho propõe-se a analisar alguns elementos das ações 

afirmativas do Estado sob a égide da Teoria da Justiça de John Rawls. O primeiro 

passo a ser dado com vista ao atendimento de tal escopo é, pois, examinar os 

elementos e princípios da justiça como equidade desenvolvidos por Rawls. Feito isso, 

será abordada a questão das ações afirmativas de quotas raciais e a influência da 

Teoria desenvolvida pelo filósofo norte-americano sobre essa doutrina no direito 

brasileiro.  Destarte, a partir de uma metodologia dedutiva, analisa-se a questão das 

ações afirmativas de quotas raciais no direito brasileiro sob o viés da Teoria da 

Justiça desenvolvida por John Rawls.  

A Constituição Federal brasileira, em vários momentos, impõe ao Poder 

Público a promoção de medidas (normativas e fáticas) com vistas à redução das 

desigualdades, o que implica um dever de adotar políticas de ações afirmativas. 

Como revela a evolução brasileira nesse diapasão, que abarca desde a promoção de 

igualdade de gênero, por orientação sexual, pessoas com deficiência, em função da 

idade, mas especialmente em virtude de discriminação racial, uma série de políticas 

de ações afirmativas  (ou de discriminação positiva ou inversa, como também 

costuma designar tais medidas) tem sido levada a efeito, gerando uma querela em 

sede judicial, notadamente no caso das políticas públicas de quota para 

afrodescendentes, já implantadas em dezenas de universidades públicas e mesmo 

privadas (SARLET, 2019, p. 616-617). 

Tendo em vista o caráter temporário que costumam ter tais políticas de ações 

afirmativas e o processo de gradual ajuste, ampliação e avaliação a que têm sido 

submetidas também no Brasil, cuida-se de um debate sempre atual e que revela o 

quanto o princípio da igualdade e dos direitos de igualdade seguem exigindo, dada a 

sua complexidade e impacto, mas também em virtude de sua relação com outros 

princípios e direitos fundamentais, uma teoria e prática comprometidas com a causa 

da justiça (SARLET, 2019, p. 617) 
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O debate sobre as políticas públicas afirmativas de quotas raciais no Brasil 

vincula-se ao tema da justiça por equidade desenvolvido por Rawls. Nesse contexto, a 

tese desenvolvida pelo referido filósofo surge como um dos fundamentos entre os 

defensores de transferência de renda e de políticas afirmativas no Brasil.  

 

1 A Justiça como equidade na visão de John Rawls 

 

A teoria de justiça de John Rawls é um marco na história recente da filosofia, 

sobretudo por ele ter retomado questões há tempos abandonadas, como a justiça das 

instituições sociais (HABERMAS, 1995, p. 109). 

John Rawls é o precursor do modelo igualitário que oportuniza o acesso aos 

bens primários, aliando direitos individuais à ideia de justiça social2. A teoria de 

justiça de Rawls surgiu como um contraponto à teoria da justiça meritocrática 

aristotélica3 e ao utilitarismo4. Rawls (1997, p. 3) afirma que a justiça é a primeira 

virtude das instituições sociais, assim como a verdade é dos sistemas de pensamento. 

Nesse contexto, a justiça é o fundamento pelo qual os direitos individuais devem ser 

perseguidos. 

Para Rawls, o utilitarismo clássico não consegue justificar uma noção de 

justiça amplamente difundida na tradição dos Estados contemporâneos: os direitos 

                                                      
2 Follesdal (2003, p. 285), ao conceituar a teoria da justiça de Rawls, afirma: Rawls insisted that 
justice should be understood as fairness, in the sense that voluntary cooperation among equals must 
offer fair terms to all. In the same way, institutions of a fair Society must secure the equal worth of 
all. A legitimate society must offer all members such terms that they would have chosen to join. Only 
if society is fair in this sense do we treat each other as free and equal participants in the systems of 
cooperation for mutual advantage. 
3 A justiça aristotélica é pautada na ideia de mérito, ou seja, as pessoas teriam as recompensas de 
acordo com seus méritos: “(...) a mesma igualdade se observará entre as pessoas e entre as coisas 
envolvidas, pois a mesma relação existe entre as segundas (as coisas envolvidas) também existe entre 
as primeiras. Se não são iguais, não receberão coisas iguais; mas isso é origem de disputas e queixas: 
ou quando iguais têm e recebem partes desiguais, ou quando desiguais recebem partes iguais. Isso, 
aliás, é evidente pelo fato de que as distribuições devem ser feitas  ‘de acordo com o mérito’; pois todos 
admitem que a distribuição justa deve concordar com o mérito num sentido qualquer, se bem que nem 
todos especifiquem a mesma espécie  de mérito, mas os democratas o identificam  com a condição de 
homem livre, os partidários da oligarquia com a riqueza (ou com a nobreza de nascimento), e os 
partidários da aristocracia com a excelência” (ARISTÓTELES, 1979, p. 125). Segundo Sandel (2011, p. 
234), a justiça de Aristóteles “(...) discrimina de acordo com o mérito, de acordo com excelência 
relevante. E, no caso das flautas, o mérito relevante é a aptidão para tocar bem. Seria injusto basear 
discriminação em qualquer outro fator, como riqueza, berço, beleza física ou sorte (como na loteria) 
(...) Aristóteles argumenta que, para determinar a justa distribuição de um bem, temos que procurar o 
télos, ou propósito, do bem que está sendo distribuído”. 
4 O utilitarismo é uma teoria ética que utiliza como critério para decisão, em questões de como agir ou 
como viver, a maximização da utilidade ou da felicidade. Conforme J. S. Mill, as consequências das 
ações são avaliadas segundo os graus de felicidade a elas associados; e, para Bentham, a felicidade se 
reduziria à presença de prazer ou dor (BLACKBURN, 1997, p. 396-397) 
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fundamentais. O problema apontado por Rawls é o seguinte: o utilitarismo não se 

importa se, para aumentar a satisfação geral dos desejos racionais da sociedade, 

alguns direitos individuais, em última instância, sejam totalmente suprimidos. 

Destarte, afirma o autor que: 

 

Meu objetivo é elaborar uma teoria da justiça que represente uma alternativa ao 
pensamento utilitarista em geral e consequentemente a todas as suas diferentes 
versões. Acredito que o contraste entre a visão contratualista e o utilitarismo 
permanece essencialmente a mesma em todos os casos. Portanto, compararei a 
justiça como equidade com as conhecidas variantes do intuicionismo, 
perfeccionismo e do utilitarismo a fim de mostrar as diferenças subjacentes de 
maneira mais simples (RAWLS, 1997, p. 24-25)  

 
 

Em Uma Teoria da Justiça (RAWLS, 1997, p. 102) busca-se um arranjo justo 

das principais instituições políticas e sociais de uma sociedade liberal. O arranjo 

dessas instituições denomina-se “estrutura básica da sociedade”, sendo esta “o objeto 

principal da justiça”. 

A estrutura básica da sociedade é o modo pela qual as principais instituições 

sociais se articulam em um sistema único, distribuem direitos e deveres 

fundamentais e moldam a divisão dos benefícios obtidos mediante a cooperação 

social (RAWLS, 2011, p. 305). Vejamos: 

 

As instituições básicas da sociedade – afirma Rawls – não devem se distinguir 
apenas por serem organizadas e eficientes: elas devem ser, sobretudo, justas. E se 
não forem, então devem ser reformadas ou abolidas. A partir desse tipo de 
critério (que o leva a caracterizar a justiça como a “primeira virtude das 
instituições sociais”) Rawls orienta boa parte de seu trabalho para responder à 
pergunta sobre quando podemos dizer que uma instituição funciona de modo 
justo (GARGARELLA, 2008). 

 

Assim, Rawls não tratará como justo o modelo utilitarista baseado na 

concepção de bem-estar (welfare state)5. O referido autor lança mão de uma teoria 

da justiça como equidade objetivando combater o intuicionismo e o utilitarismo, 

correntes de pensamento então amplamente difundidas e aceitas como parâmetros 

para conformação da ideia de justiça.  Para ele, há elementos invioláveis nos seres 

humanos. Assim, a felicidade do maior número de pessoas não justifica o prejuízo de 

outros. Nas palavras do filósofo: 

                                                      
5 Vide Rawls (1997, parte I, § 5º) 
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Cada membro da sociedade é visto como possuidor de uma inviolabilidade 
fundamentada na justiça ou, como dizem alguns, no direito natural, à qual nem 
mesmo o bem-estar de todos os outros pode sobrepor. A justiça nega que a perda 
da liberdade para alguns se justifique com um bem maior partilhado por outros... 
em uma sociedade justa, as liberdades fundamentais são inquestionáveis e os 
direitos garantidos pela justiça não estão sujeitos a negociações políticas nem ao 
cálculo dos interesses sociais. (RAWLS, 1997, p. 34) 

 

Nesse cenário, sua teoria da justiça, denominada justiça como equidade 

(justice as fairness), busca desenvolver as bases para as instituições sociais e políticas 

através de princípios da justiça acordados na chamada posição original (original 

position)6. 

A posição original (original position) é a situação hipotética na qual as partes 

contratantes (representando pessoas racionais e morais, isto é, livres e iguais) 

escolhem, sob um “véu da ignorância” (veil of ignorance), os princípios de justiça 

que devem governar a “estrutura básica da sociedade” (basic structure of society). 

Esta, por sua vez, traduz o modo pelo qual as instituições sociais, econômicas e 

políticas (constituição política, economia, sistema jurídico, formas de propriedade) se 

estruturam sistematicamente para atribuir direitos e deveres aos cidadãos, 

determinando suas possíveis formas de vida (projetos e metas individuais, ideias do 

bem, senso de justiça) (OLIVEIRA, 2003, p. 14). 

De acordo com Oliveira (2003, p. 14), a sociedade bem-ordenada (well-

ordenate society) é aquela que é efetivamente  regulada por uma concepção política  

e pública de justiça, na qual cada indivíduo aceita – e sabe que todos os seus 

concidadãos também aceitam – os mesmos princípios de justiça e, portanto, os 

termos equitativos da cooperação social, assim como as suas instituições políticas, 

sociais e econômicas, que são por todos publicamente reconhecidas como justas. 

Rawls admite ser este um conceito extremamente idealizado. 

Nessa conjuntura, a concepção rawlsiana da posição original pode ser vista 

como ponto de partida da “justiça como equidade”. Ele trabalha a ideia de que uma 

sociedade justa deve oportunizar aos indivíduos desenvolverem-se em igualdade de 

oportunidades. 

                                                      
6 Afirma Vita (1993, p. 41) que na posição original: “nós, indivíduos egoístas racionais, deliberando por 
trás do véu da ignorância acerca dos princípios com os quais deveríamos nos comprometer de 
antemão, princípios esses que, uma vez retirado o véu, seria aplicados às instituições básicas de 
sociedade quaisquer que nossos valores, ideias posições sociais, talentos e preferências se revelassem 
ser, nos decidiríamos por uma escolha prudente”. 
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Quanto ao véu da ignorância, as partes irão avaliar os princípios deste Estado 

unicamente com base em considerações gerais, uma vez que ninguém saberá qual seu 

lugar na sociedade, a sua posição de classe ou status social. O indivíduo não conhece 

a sorte na distribuição de dotes naturais e habilidades, inteligência, força, dentre 

outras características particulares a cada ser. Além disso, não conhece traços de sua 

psicologia, como por exemplo, aversão ao risco ou tendência ao otimismo e 

pessimismo (RAWLS, 1997, p. 147). 

Nedel (2000, p. 59) leciona: 

 

O véu da ignorância faz com que as partes contratantes, na posição original, 
estejam situadas simetricamente umas em relação às outras, sentido em que são 
iguais. Eles possuem uma sabedoria geral, e uma ignorância particular. Tentam 
promover seus próprios interesses, mas são incapazes de distingui-los de 
qualquer outra pessoa. 

 

Nesse universo, a leitura conjunta da posição original e do véu da ignorância 

remete à ideia de que esta proposta colocaria as pessoas em posição de igualdade 

abstrata e, portanto, a tomada de decisão para constituição das premissas do Estado 

se darão de forma equânime, uma vez que diante da ignorância das particularidades 

de cada ser, a tendência é que o resultado das escolhas seja de mútuo benefício 

(MAZAROTTO; QUADROS, 2019, p. 164). 

Nesse contexto, partindo da premissa da posição original e do véu da 

ignorância, Rawls propõe os princípios da justiça como equidade. O citado autor 

elabora uma proposta inovadora de justiça igualitária, pautada em dois princípios 

fundamentais: (i) o princípio da igual liberdade (equal liberty) e (ii) o princípio da 

diferença (difference principles)7. 

Os dois princípios são enunciados da seguinte forma: 

 

(i) Todas as pessoas têm igual direito ao um projeto inteiramente satisfatório de 
direitos e liberdades básicas iguais para todos, projeto este compatível com todos 
os demais; e, nesse projeto, as liberdades políticas, e somente estas, deverão ter 
seu valor equitativo garantido. 
(ii) As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer dois requisitos: (a) 
devem estar vinculadas as posições e cargos abertos a todos, em condições de 

                                                      
7 De acordo com Rawls (1997, p. 14): “Na justiça como equidade, a situação original de igualdade 
corresponde ao estado de natureza da teoria tradicional do contrato social. Essa situação não é, 
naturalmente, tida como situação histórica real, muito menos como situação primitiva da cultura. É 
entendida como situação puramente hipotética, assim caracterizada para levar a determinada 
concepção de justiça.  
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igualdade equitativa de oportunidades; e (b) devem representar o maior benefício 
possível aos membros menos privilegiados da sociedade.  (RAWLS, 1997, p. 64) 

 

O primeiro princípio diz respeito à exigência da aplicação das liberdades 

fundamentais a todos os indivíduos, imparcialmente, segundo uma lista de 

liberdades básicas iguais. Dentre tais liberdades, as mais importantes são a liberdade 

política (o direito de votar e ocupar um cargo público), a liberdade de expressão e 

reunião, a liberdade de consciência e de pensamento, as liberdades da pessoa 

(integridade pessoal, qual seja, proteção contra agressão física e psicológica), o 

direito à propriedade privada e a proteção contra a prisão e a detenção arbitrárias 

(OLIVEIRA, 2000, p. 19). 

Esse princípio marca o fortalecimento do igualitarismo na seara do Estado 

liberal, porquanto parte do pressuposto de que todos devem ser livres para buscar 

realizar suas próprias concepções de bem, isto é, são livres para colocarem suas 

concepções em prática. O primeiro princípio parte da premissa de que as pessoas 

escolheram os princípios de justiça a partir do dispositivo procedimento da posição 

original. Nesta condição ideal, as partes são livres, iguais e racionais para fazerem as 

escolhas dos princípios que serão aplicados à estrutura básica da sociedade. Ainda, 

na posição original todos se encontram em uma condição simétrica e imparcial, por 

isso todos têm liberdades que não são passíveis de negociação e podem ser 

restringidas apenas em casos fortuitos no qual é, necessariamente, diminuída para 

todos. Por exemplo, na ocorrência de catástrofes, ou em caso de restrições de 

liberdades desiguais, quando uma pessoa fica absolutamente ou relativamente 

incapaz ou quando uma pessoa se encontra gravemente ferida e outra necessita 

tomar decisões por ela. Nesses casos, as restrições são justificáveis, segundo Rawls 

(COSTA, 2015, p, 175). 

O segundo princípio assume um significado correspondente à “igualdade 

equitativa de oportunidades”, pois visa a regular a desigualdade social e econômica, 

ou seja, a igualdade equitativa de oportunidades. O princípio da igualdade equitativa 

de oportunidades exige uma igualdade e oportunidade efetiva, ou seja, as pessoas 

portadoras de talentos iguais devem ter iguais oportunidades na vida. Nesse 

contexto, o Estado passa a ter a responsabilidade de facilitar a igualdade equitativa 

de oportunidades para todas as pessoas, logo, essa facilitação passa pela implantação 

de mecanismo positivos, como, por exemplo, ações afirmativas enquanto medidas 
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temporárias e especiais. Esse procedimento de intervenção público além de preservar 

a igualdade em sentido substancial deve buscar redistribuir politicamente os bens os 

quais as pessoas mais anseiam para efetivar seus planos de vida. A adoção de 

políticas públicas afirmativas orientadas pelo princípio da igualdade equitativa de 

oportunidades, contribui para o processo de efetivação da ideia de justiça e de 

igualdade de oportunidades mais substancial (FORTES, 2018, p. 54). 

Nessa situação, o segundo princípio é composto pela articulação do 

subprincípio da igualdade equitativa de oportunidade e do subprincípio da diferença. 

O primeiro subprincípio, ao se basear em igualdade equitativas de oportunidades, é 

associado à igualdade material; já o segundo subprincípio, ao objetivar o maior 

benefício aos menos privilegiados, possui viés redistributivo. Ambos subprincípios 

têm sido associados ao tema da justiça social e como fundamentação para as ações 

afirmativas.  

Analisando o segundo princípio o autor estabelece as seguintes conclusões: 

 

O segundo princípio se aplica à distribuição de renda e riqueza e ao escopo das 
organizações que fazem uso de diferenças de autoridade e responsabilidade. 
Apesar de a distribuição de riqueza e de renda não precisar ser igual, ela deve ser 
vantajosa para todos e, ao mesmo tempo, as posições de autoridade e 
responsabilidade devem ser acessíveis a todos. Aplicamos o segundo princípio 
mantendo as posições abertas, e depois, dentro desse limite, organizando as 
desigualdades econômicas e sociais de modo que todos se beneficiem. (RAWLS, 
1997, p. 65) 

 

Nesse cenário, a igualdade equitativa de oportunidades é uma condição prévia 

para cargos e posições abertas a todos. Desse modo, uma vez que as pessoas tenham 

diferentes pontos de partida na vida e, consequentemente, apresentem diferentes 

habilidades e competências para competir, é preciso que o Estado faça esforços, antes 

de tudo, para igualar o conjunto de oportunidades. A ação afirmativa, nessa 

conjuntura, é uma proposta para quebrar esse desequilíbrio e oferecer condições de 

igualdade equitativa de oportunidades antes que todos os talentos façam um 

desarranjo no processo de disputa pelos cargos e posições com poder decisório 

(FORTES, 2018, p. 55). 

Com efeito, Rawls, ao tratar do princípio da diferença, o compara com o 

princípio da reparação, que apregoa o dever de que, para se fazer justiça, todas as 

desigualdades sociais imerecidas devem ser compensadas. Ou seja, o princípio da 

reparação cuida da necessidade de se adotarem ações a fim de que todos os 
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indivíduos possam competir em posição de igualdade no seio social, por meio da 

interferência institucional visando a contrabalançar as contingências naturais. 

(MOSCI, 2013, p. 30). 

Rawls assinala, contudo, que essa noção reparadora não se coaduna 

completamente com o princípio da diferença, porquanto este não reprime 

necessariamente as diferenças naturais. Segundo o autor, as diferenças naturais são 

fatos da vida, que, como tais, não são justas nem injustas. O que o princípio da 

diferença objetiva é fazer com que as instituições básicas da sociedade prevejam 

mecanismos aptos a fazer com que os benefícios aferidos por aqueles que detém 

certas condições naturais privilegiadas sejam em parte revertidos para a sociedade 

como um todo, e em especial àqueles menos privilegiados (RAWLS, 1997, p. 109). 

Rawls (1997, p. 114) continua afirmando que a meritocracia também é injusta, 

porque recompensa os indivíduos com fulcro em habilidades que, muitas vezes, são 

inatas ou desenvolvidas em razão de fatores que não foram necessariamente 

perseguidos pelo próprio indivíduo. Isto é, se alguém nasce com determinado dom, 

ou se o aperfeiçoa porque teve a sorte de ser educado em um ambiente mais propício 

ao seu desenvolvimento, o seu sucesso na vida encontra-se umbilicalmente ligado a 

fatores que não foram criados pelo próprio indivíduo. Assim, recompensá-lo por 

possuir tais dons, que são contingentes, não é justo.  

Portanto, a justiça como equidade visa a permitir que a igualdade seja 

alcançada até mesmo em situações de diferença, sendo permitido ao Estado as 

medidas necessárias a fim de corrigir essas diferenças. 

Logo, a teoria da justiça por equidade de John Rawls parece nos permitir 

lançar mão de políticas públicas para alcançarmos uma sociedade mais justa e 

igualitária. De acordo com o princípio da diferença, como visto, temos uma teoria da 

justiça como equidade distante da ideia de meritocracia, porquanto, de acordo com o 

filósofo, é arbitrário que os talentos naturais sejam utilizados para a distribuição de 

bens na sociedade.  

 

2 Políticas públicas e ações afirmativas 

 

A função do Estado, no decorrer dos anos, vem modificando-se no sentido de 

promover a efetivação de uma ordem social mais justa. O surgimento do Estado 
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social e a ampliação dos direitos sociais, a partir do século XX, obrigaram o Estado a 

adotar medidas positivas, de forma a implementar esses direitos.  

O Estado passou a ter uma atuação dirigente, intervencionista e criadora, 

adotando políticas públicas para o alcance de metas e objetivos definidos. Nesse 

quadro, surgem as políticas públicas como instrumento para ação estatal na 

implementação dos direitos individuais e sociais. 

Sustenta Gilberto Bercovici (2006, p. 144) que o fundamento das políticas 

públicas é a concretização dos direitos através da ação positiva do Estado. Vejamos: 

 

O próprio fundamento das políticas públicas é a necessidade de concretização de 
direitos por meio de prestações positivas do Estado, sendo o desenvolvimento 
nacional a principal política pública, conformando e harmonizando todas as 
demais. O desenvolvimento econômico e social, com a eliminação das 
desigualdades, pode ser considerado como a síntese dos objetivos históricos 
nacionais. 

 

Maria Paula Dallari Buci (2006, p. 14), por sua vez, afirma que política pública 

é definida como um programa ou quadro de ação governamental, porque consiste 

num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto 

é, movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar um objetivo de ordem 

pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito.  

Nesse sentido, as políticas públicas de direitos sociais são de extrema 

importância para o alcance do desenvolvimento econômico e social, pois quanto 

maior a concretização desses direitos, maior a possibilidade de erradicação da 

pobreza e eliminação das desigualdades sociais. 

Ora, quando tratamos de direitos fundamentais prestacionais, não se pode 

aceitar a minimização da Constituição a mera letra da lei, sem efetividade. As 

políticas públicas, nessa conjuntura, atuam como meio de reconhecimento desses 

direitos e normatização das relações sociais. Leciona Bucci (1997, p. 90): 

 

O fundamento mediato das políticas públicas, o que justifica o seu aparecimento, 
é a própria existência dos direitos sociais – aqueles, dentre o rol de direitos 
fundamentais do homem, que se concretizam por meio de prestações positivas do 
Estado. Enquanto os direitos individuais, ditos direitos fundamentais de primeira 
geração, consistem em liberdades, os direitos sociais, ditos de segunda geração, 
consistem em poderes, que só podem ser realizados se for imposto a outros 
(incluídos aqui os órgãos públicos) um certo número de obrigações positivas. A 
função estatal de coordenar as ações públicas (serviços públicos) e privadas para 
a realização de direitos dos cidadãos – à saúde, à habitação, à previdência, à 
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educação – legitima-se pelo convencimento da sociedade quanto à necessidade 
de realização desses direitos sociais. 
 
 

Portanto, as políticas públicas podem ser entendidas como instrumentos de 

ação dos governos. Nesse enquadramento, conforme alega Bucci (1997), o 

fundamento imediato das políticas públicas seria a função de governar, enquanto o 

fundamento mediato seria a realização dos direitos fundamentais sociais.  

Nesse contexto, as políticas públicas envolvem a ideia de que o gestor, 

respeitada a legislação correspondente, deverá direcionar o orçamento para a 

concretização de ações afirmativas em áreas específicas, como saúde, educação, 

segurança pública, dentre outras.  

Uma definição de ação afirmativa é a de Bergman apud Moehlecke (2002, p. 

198-199): 

Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representação de 
certos tipos de pessoas – aquelas pertencentes a grupos que têm sido 
subordinados ou excluídos – em determinados empregos ou escolas. É uma 
companhia de seguros tomando decisões para romper com sua tradição de 
promover a posições executivas unicamente homens brancos. É a comissão de 
admissão da Universidade da Califórnia em Berkeley buscando elevar o número 
de negro nas classes iniciais (...) Ações Afirmativas podem ser um programa 
formal e escrito, um plano envolvendo múltiplas partes e com funcionários dele 
encarregados, ou pode ser a atividade  de um empresário que consultou sua 
consciência e decidiu fazer as coisas de uma maneira diferente. 

 

Por conseguinte, o termo Ação Afirmativa refere-se a um conjunto de 

políticas públicas para proteger minorias e grupos que, em uma determinada 

sociedade, tenham sido discriminados no passado. A ação afirmativa visa a remover 

barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de 

trabalho, universidades e posições de liderança. Em termos práticos, as ações 

afirmativas incentivam as organizações a agir positivamente a fim de favorecer 

pessoas de segmentos sociais discriminados a terem oportunidade de ascender a 

postos de comando. (OLIVEN, 2007, p. 30). 

Por esse ângulo, a sub-representação de minorias, em instituições e posições 

de maior prestígio e poder na sociedade pode ser considerada um reflexo de 

discriminação. Desta maneira, visa-se, por um período provisório, a criação de 

incentivos aos grupos minoritários, para que busquem o equilíbrio entre os 

percentuais de cada minoria na população em geral e os percentuais dessas mesmas 
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minorias na composição dos grupos de poder nas diversas instituições que fazem 

parte da sociedade. (OLIVEN, 2007, p. 30) 

As ações afirmativas, nessa conjuntura, possuem como fundamento, ao que 

parece, o princípio da diferença da teoria da justiça por equidade de Rawls. Esse 

princípio, como já referido, afirma que as desigualdades econômicas e sociais devem 

ser organizadas para que tragam maior benefício para os menos privilegiados e que 

as posições e cargos estejam abertos a todos em igualdade de oportunidade (RAWLS, 

1997, p. 100). Entretanto, Rawls nunca escreveu propriamente sobre o assunto em 

liça, a não ser de maneira indireta. De acordo com Thomas Nagel (2003, p. 82): 

 

Essa menção indireta ocorre na obra “Justiça como Equidade”, livro publicado 
em 2001, com base em notas que ele distribuiu durante muitos anos a seus 
alunos em Harvard. Comentando Uma Teoria da Justiça, ele então disse: “os 
graves problemas oriundos da discriminação e da distinção baseada em gênero 
ou raça não está nela (na teoria da justiça como equidade) em pauta... isto é de 
fato uma omissão, mas uma omissão nem sempre é um erro (tradução livre).  

 

Como se vê, Rawls silenciou no tocante à matéria das ações afirmativas, o que 

torna a busca pela sua justificação, com fulcro nos princípios da teoria da justiça 

como equidade, tarefa ainda mais necessária.  

Nesse âmbito, deve ser referido que o princípio da diferença, em sua teoria 

ideal, seria aplicado, no tocante às ações afirmativas, somente considerando a 

sociedade como bem-ordenada, o que não ocorre com a nossa sociedade atual. No 

plano da teoria ideal, devemos considerar apenas as desigualdades contingenciais, ou 

seja, os problemas relacionados ao acesso aos bens primários e não por 

características naturais. Assim, em tese, esse princípio não poderia ser aplicado em 

benefício de políticas de ação afirmativa, pois esta faria parte da teoria não-ideal. 

Segundo ele, “as diferenças raciais e de gênero não constituem posições ideais 

relevantes a partir das distribuições de vantagens e de encargos da sociedade possa 

ser avaliada do ponto de vista da justiça” (RAWLS apud VITA, 2008, p. 39). Em 

outras palavras, as desigualdades raciais, ao contrário das desigualdades de renda e 

riquezas que devem ser exterminadas em uma sociedade bem ordenada, não podem 

ser reguladas pelo princípio da diferença (COSTA, 2015, p. 179). 

A tentativa de justificar as ações afirmativas a partir de Rawls (apud VITA, 

2008, p. 40) seria “um esforço de aplicação da teoria não ideal da justiça a 
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circunstâncias nas quais o fator racial pesa significativamente na distribuição de bens 

primários sociais”. 

Como se percebe, a filosofia política de Rawls não soluciona ou responde a 

todos os desafios políticos acerca da justiça que enfrentamos, porém, nos ajuda a 

construir convicções sobre a necessidade em superar a herança do preconceito e da 

discriminação ainda persistente nas políticas sociais (FORTES, 2018, p. 114). 

Não obstante, os princípios da justiça como equidade não são incompatíveis 

com as ações afirmativas enquanto um meio de remover barreiras à igualdade de 

oportunidades e de possibilitar a construção de um modelo cooperado de sociedade 

civil necessária à democracia. As ações afirmativas, nessa quadra, podem tornar-se 

referências na promoção da dignidade das pessoas menos favorecidas e minoritárias, 

considerando-se ainda que isso não apenas é compatível com o princípio da 

diferença, mas relevante para a efetivação do princípio da liberdade e do próprio 

princípio da igualdade de oportunidades. Isso porque o princípio da diferença, 

corretamente aplicado, permitiria que as minorias sociais tivessem expectativas mais 

altas de alcançar seus objetivos de vida, além de ter assegurado o princípio da 

igualdade justa de oportunidades (COSTA, 2018, p. 114-115). 

Por fim, as políticas de ações afirmativas na perspectiva do liberalismo político 

de Rawls devem ser vistas como um meio de realizar a justiça social em sociedades 

profundamente desiguais.  

Portanto, ainda que as ações afirmativas não estejam expressamente previstas 

na Teoria da Justiça por equidade de Rawls, tampouco reconhecidas pelo autor, 

pensamos que as políticas públicas podem ser fundamentadas nela, notadamente no 

princípio da diferença. Isso porque tais políticas públicas afirmativas não são 

incompatíveis com a teoria da justiça como equidade. 

 

3 As políticas públicas de quotas raciais no Brasil 

 

 A relação entre igualdade jurídica e igualdade fática assume particular 

relevância no campo das políticas de ações afirmativas. Nessa circunstância, tem sido 

amplamente aceita a distinção entre uma modalidade direta de discriminação e os 
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casos da assim chamada discriminação indireta8, considerando-se que ambas as 

formas de discriminação são, quando não justificáveis constitucionalmente, ofensivas 

ao princípio da igualdade. (SARLET, 2019, p. 616). 

A teoria das ações afirmativas foi desenvolvida no âmbito da jurisprudência 

norte-americana, a assim chamada teoria do impacto desproporcional levou à adoção 

gradativa de políticas de ações afirmativas, de modo especial na esfera da 

discriminação racial. No particular, o que importa é que, independentemente da 

demonstração da intenção de discriminar, o impacto real de medidas em si neutras 

não venha a prejudicar, de modo desproporcional, determinados grupos, colocando-

os em situação de efetiva desvantagem em relação aos demais segmentos sociais, 

pena de tais medidas serem incompatíveis com o princípio da igualdade (SARLET, 

2019, p. 616) 

No Brasil, duas são as principais leis que consagram ações afirmativas no 

tocante às quotas raciais: a Lei nº 12.711, de 2012 e a Lei nº 12.990, de 2014. A 

primeira lei é atinente à reserva de percentual de vagas aos afrodescententes ao 

ensino superior das universidades federais. A segunda, por sua vez, trata da “reserva 

aos negros de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 

pública federal, das autarquias, das fundações, das empresas públicas e sociedades de 

economia mista controladas pela União”. 

O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de analisar os dois temas: 

acesso às universidades federais e quotas em concursos públicos. Relativamente ao 

acesso às universidades federais, a Corte Suprema entendeu que o acesso às 

universidades federais mediante a política de quotas é constitucional, porquanto 

consagra o princípio da igualdade material. Consignou, apenas, que a política 

afirmativa deveria ter caráter provisório, sob pena de tais políticas converterem-se 

em benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social9. 

                                                      
8  Ocorre discriminação indireta quando medidas aparentemente neutras sob o ponto de vista 
discriminatório, quando de sua aplicação, resultam efeitos nocivos e particularmente 
desproporcionais para determinadas categorias de pessoas. (GOMES, 2001, p. 24) 
9ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM 
SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. 
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, 
CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO 
JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade 
material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão 
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A Corte constitucional tem seguido a tendência de chancelar as políticas de 

ações afirmativas em matéria de quotas raciais que, no Brasil, destinam-se em 

particular aos afrodescendentes (negros e pardos) e aos indígenas, como demonstra a 

decisão da ADC 41/DF10, na qual se declarou a constitucionalidade da reserva, por 

                                                                                                                                                                     
seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, 
mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais 
determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de 
modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II 
– O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as 
distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, 
em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – 
Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que 
caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a 
ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, 
ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à 
luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia 
de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou 
socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam 
beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme 
dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir 
riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais 
ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados 
dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa 
apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de 
exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses 
permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade 
como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição 
que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios 
empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental 
julgada improcedente. (ADPF 186, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 
julgado em 26/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-
2014) 
10  Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em 
concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É 
constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da 
administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a 
desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o 
princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional 
ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da 
distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população 
afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da 
eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como 
qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja 
considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a 
incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, 
contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de 
garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de 
decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua 
tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior 
não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional 
em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; 
(ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem 
não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha 
ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros 
de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa 
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exigência da Lei Federal 12.990/2014, de 20% das vagas em concursos públicos para 

candidatos autodeclarados negros ou pardos, entendendo, em síntese, que tal 

exigência (inclusive o critério de autodeclaração) atende os reclamos da igualdade 

formal e material (SARLET, 2019, p. 618). 

Portanto, tendo em vista que a constitucionalidade das Leis brasileiras foi 

reconhecida pela Corte Suprema, indaga-se: a política de ações afirmativas no Brasil 

possui fundamento na teoria da justiça por equidade rawlsiana? 

Como se decalca, as ações afirmativas  do Estado visam a tornar eficaz o 

direito fundamental da igualdade previsto na Constituição, tanto na perspectiva da 

igualdade formal quanto da igualdade material. Muitas dessas políticas  aplicadas, 

objetivam tornar materiais o acesso a liberdades e direitos básicos dispostos na teoria 

da justiça de John Rawls e que são enquadrados em um Estado assistencial. No 

particular, vislumbra-se o acesso aos menos favorecidos às políticas de saúde, 

educação, assistência social, dentre outras (MAZAROTTO; QUADROS, 2019, p. 172) 

Ora, partindo do pressuposto da herança escravocrata da história brasileira, 

que ainda se traduz em números11, mostra-se justo em termos de igualdade material, 

a utilização de ações afirmativas para dar suporte aos indivíduos que compõe essa 

população (negra e parda)12. 

                                                                                                                                                                     
instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, 
também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima 
a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência 
de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da 
pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve 
atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as 
fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público 
(não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a 
especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com 
mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de 
alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante 
toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de 
declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a 
reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e 
empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além 
da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade 
da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.(ADC 41, Relator(a):  Min. 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 
DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017) 
11 De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2004, 16,7% dos alunos pretos ou pardos estavam em uma faculdade; em 2014, 
esse percentual saltou para 45,5%.  
12 Rawls via o nascimento como uma loteria. Assim, o simples fato de nascermos em uma família mais 
humilde ou não, não pode ser determinante para o sucesso da vida de um indivíduo em sociedade.  
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Por óbvio, isso não implica eliminar as desigualdades inerentes aos seres 

humanos. Ora, indivíduos diferentes possuem talento diferentes, interesses distintos, 

capacidade mais aguçada para determinadas áreas. O pensamento de Rawls não 

pretende eliminar essas diferenças inatas. Para ele, o modelo ideal compatibiliza a 

“igualdade na forma de oportunidades equitativas” com o “princípio da diferença”. As 

diferenças existem, sejam elas individuais ou sociais, mas o segredo da “Igualdade 

Democrática” está em se garantir “oportunidades equitativas” abertas às diferenças, 

sejam elas sociais ou individuais (CARVALHO, 2019) 

Portanto, as leis de quotas raciais - Leis nºs 12.711/2012 e 12.990/2014 - estão 

de acordo com a Teoria da Justiça de Rawls, na medida em que não conferem 

tratamento privilegiado a grupos sociais, mas conferem igualdade equitativa de 

oportunidades a grupos sociais excluídos da integração social historicamente 

(CARVALHO, 2019). 

Nesse sentido, pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE13) realizada no ano de 2018, que fez uma análise das desigualdades entre 

brancos e pretos ou pardos ligados à educação, trabalho, moradia, distribuição de 

renda, representação política e violência, revelou que, em 2018, “os estudantes 

autodeclarados pretos e pardos representam 50,3% das matrículas nas instituições 

públicas de ensino superior, ultrapassando o número de brancos14”. De acordo com o 

IBGE, o aumento do número de pretos e pardos em universidades públicas deve-se as 

medidas adotadas a partir dos anos 2000, como: a Lei de Cotas, Programas de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), Sistema 

de Seleção Unificada (SISU), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa 

Universidade para todos (ProUni).  

Não obstante, segundo o IBGE15, a população preta e parda ainda é sub-

representada nas universidades, porquanto constituem 55,8% da população 

brasileira.  

Logo, constata-se que a as políticas de ações afirmativas de quotas raciais, que 

sempre devem ser temporárias, estão mostrando-se efetivas no tocante à busca de 

soluções para a desigualdade histórica existente no Brasil. Ainda assim, há um longo 

caminho a ser percorrido na busca pela igualdade material. 
                                                      
13 https://s3.static.brasilescola.uol.com.br/vestibular/arquivos/estudo-desigualdades-sociais..pdf 
14 Dados publicados em 13 de novembro de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
15 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018.  

https://s3.static.brasilescola.uol.com.br/vestibular/arquivos/estudo-desigualdades-sociais..pdf
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Conclusão 

 

De acordo com a teoria da justiça como equidade, uma sociedade justa é uma 

sociedade bem ordenada (well-ordered society), isto é, uma sociedade normatizada 

por uma concepção política de justiça capaz de realizar em plenitude os ideais de 

liberdade e de igualdade para toda as pessoas. 

Uma sociedade justa é aquela avalizada por instituições equânimes cujas 

oportunidades são abertas a todos. Esta perspectiva de justiça dissemina a ideia da 

criação do Estado sob uma premissa de igualdade, na qual os indivíduos vestindo um 

véu da ignorância, discernem sobre os princípios básicos deste Estado desprovidos de 

qualquer intuito particularista (MAZAROTTO, QUADROS, 2019, p. 175) 

Uma das maneiras de alcançar uma sociedade justa e igualitária, como 

proposta por Rawls, são as ações afirmativas. Muito embora o filósofo John Rawls 

não reconheça expressamente a política de ações afirmativa como decorrente de sua 

teoria, conclui-se que as políticas de ações afirmativas são coerentes com a teoria de 

justiça rawlsiana.  

As políticas de ações afirmativas de quotas raciais implementadas pela 

legislação brasileira (Leis nºs 12.711/2012 e 12.990/2014), do mesmo modo, são 

coerentes aos princípios de justiça equitativa defendidos por Rawls, porquanto 

buscam corrigir discriminações positivas ou inversas existentes no tocante aos negros 

e pardos. Tais políticas vão ao encontro a teoria rawlsiana, notadamente ao princípio 

da diferença e da liberdade. Isso porque quando a posição de partida não é a mesma, 

não há falar em igualdade material de oportunidades no futuro. Outrossim, as leis de 

ações afirmativas possuem um limite temporário de dez anos, quando deverão ser 

revisadas e, acaso atingida a igualdade material deverá ser suprimida política de 

discriminação positiva.  

Portanto, embora não previstas expressamente na teoria da justiça por 

equidade rawlsiana as ações afirmativas, é possível visualizar na arquitetura 

conceitual da ideia de justiça como equidade de Rawls elementos suficientes que 

podem indicar a possibilidade de legitimação das ações afirmativas.  

A teoria da justiça por equidade, como se viu, não oferece respostas prontas 

aptas a justificar a doutrina das ações afirmativas no Estado Democrático de Direito. 

No particular, necessário analisar, no caso concreto, quais ações afirmativas estariam 
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ou não de acordo com a sua teoria da justiça por equidade. De certo modo, a 

formulação teórica de Rawls abriu caminho para a aceitação dos direitos das 

minorias, de forma a garantir o direito de todos ao direito fundamental da igualdade 

tanto formal quanto material.  
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Introdução 

 

O presente trabalho busca expor o tema do direito à educação, com um 

enfoque na educação ambiental como direito fundamental. Para isso, faz-se, 

inicialmente, um breve estudo acerca da evolução do direito à educação, 

especialmente no Brasil, abordando-se os principais fatos históricos do seu 

desenvolvimento como direto social, até o seu reconhecimento como direito 

fundamental. 

Ao lado disso, aborda-se ferramentas de efetivação do direito à educação no 

Brasil, como a atuação de instituições essenciais à justiça como o Ministério Público e 

a Defensoria Pública frente às omissões ou inadequações do Poder Executivo ou 

Legislativo, bem como da funcionalidade de programas educacionais como o Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI). Para contribuir com o entendimento do leitor, 

apresentar-se-á dados recentes acerca da desigualdade no país, bem como os 

principais dispositivos constitucionais que dispõem sobre o direito à educação.   

Na segunda parte da pesquisa, aborda-se com maior profundidade o tema do 

direito à educação ambiental. Iniciando com um estudo acerca da educação 

ambiental, passando pela constitucionalização da proteção ambiental e do seu 

reconhecimento como direito fundamental. Para ao final, discorrer acerca da 

efetivação do direito à educação como uma concretização da educação ambiental. 
                                                      
1 Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); bolsista 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); graduado em Direito 
pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMPRS); Advogado. 
2 Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); bolsista 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); especialista em Direito 
Público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); graduado em Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); Advogado. 
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Utiliza-se o método de procedimento de pesquisa monográfico, bem como o 

método de interpretação jurídica exegético, que possibilitará o auxílio de técnicas de 

interpretação típicas do direito (interpretação gramatical, lógica e histórica). 

Salienta-se que este trabalho não visa a exaurir o tema da efetivação do direito à 

educação ambiental no Brasil, mas sim, proporcionar material para futuras 

discussões. Por conta de seus objetivos, a pesquisa pode ser classificada como 

exploratória, por buscar proporcionar uma visão geral acerca de determinado tema. 

 

1 A Evolução do Direito à Educação 

 

Registra-se, inicialmente, que a intenção neste tópico é realizar uma breve 

abordagem sobre alguns pontos essenciais da evolução dos direitos sociais e, em 

especial, da educação reconhecida como tal. Com isso, tem-se que desenvolvimento 

da educação é uma das principais formas de tornar a democracia acessível e o 

exercício da cidadania viável, pois “o conhecimento é indispensável para esclarecer e 

conscientizar a população do dever de participar ativamente de questões que 

envolvem a politização da sociedade” (CAMBI; ZANINELLI, 2015, p. 722). Essa 

simples afirmação demonstra a importância da educação na formação de um Estado 

Democrático de Direito.  

Quanto ao sentido do vocábulo “educar”, Muniz explica que a origem decorre 

dos verbos latinos educare e educere: 

  

O termo educare compreende um processo de desenvolvimento da capacidade 
física, intelectual e moral do ser humano em geral, visando sua melhor integração 
individual e social. Neste contexto, tal verbo significa criar, alimentar, 
subministrar o necessário para o desenvolvimento da personalidade. Educere 
possui o sentido etimológico inclinando-se por uma educação em que o mais 
importante é a capacidade interior do educando, cujo desenvolvimento só será 
decisivo se houver um dinamismo interno. (2002, p. 7-8). 

 

Posto isso, inicia-se a abordagem histórica com destaque para o chamado 

período Axial, que perdurou entre os séculos VIII a II a.C. Fábio Konder Comparato, 

ao tratar do desenvolvimento dos direitos sociais, inicia tratando da Idade Antiga, 

com as civilizações grega, persa e hebraica, e refere que é por volta dos séculos VIII a 

II a.C (período Axial) que o homem passa a ser entendido como um ser dotado de 

“liberdade e razão”, não se ignorando a existência de desigualdades por conta de cor 
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da pele e gênero, por exemplo, muito presentes naqueles tempos (COMPARATO, 

2010, p. 16-17). Dessa mudança de visão emanam “os fundamentos para a 

compreensão da pessoa humana e para a afirmação da existência de direitos 

universais, porque a ela inerentes” (COMPARATO, 2010, p. 18). 

A evolução dos direitos sociais é um tema extremamente profundo, por conta 

disso, a fim de não se desviar do objetivo deste estudo, faz-se um salto no tempo para 

outro momento vital ao direito à educação, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Proclamada em 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das 

Organizações das Nações Unidas, consiste num dos documentos mais importantes 

para a garantia dos direitos humanos, considerando-se o que ocorreu antes da sua 

edição. 

Encontra-se previsto no seu art. 26 que "toda pessoa tem direito à instrução; a 

instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais; A 

instrução elementar será obrigatória[...]”3. Entende-se que esse dispositivo permitiu 

que o direito à educação fosse finalmente elevado à categoria dos direitos humanos 

(VELTRONI, 2011, p. 48).  

A sua importância é incalculável, haja vista ser essencial para a formação da 

personalidade de cada indivíduo, bem como para o respeito aos demais direitos 

humanos. E, pensando no âmbito da Carta Magna de 1988, a educação do povo 

consiste numa das melhores (se não a melhor) formas de assegurar o respeito aos 

direitos e garantias fundamentais por cada indivíduo.  

 Passando-se ao desenvolvimento da educação no Brasil, não se pode deixar de 

referir o trabalho das escolas jesuíticas na Período Colonial. A comunicação mostrou-

se um grande obstáculo ao processo de catequese dos índios, por isso o ensino da 

língua portuguesa ocorria simultaneamente aos ensinamentos religiosos. Já com a 

vinda da família real, durante o Brasil Imperial a criação de cursos superiores foi o 

principal avanço registrado, pois havia a necessidade de formação da elite que 

dirigiria o império (VELTRONI, 2011, p. 50). 

                                                      
3 Artigo XXVI: 1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. [...] 2. A 
instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. [...] 3. Os pais 
têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos (ONU, 
1948, p. 14). 
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 A Revolução de 30 representa um terceiro momento para a educação no país, 

com a quebra do sistema da República Velha e o incentivo à industrialização 

chamou-se a atenção dos governantes para a precariedade do ensino na época. 

Diante disso, em 1930 cria-se o Ministério da Educação e Saúde. Como decorrência 

dessa valorização, com a Constituição de 1934 passou-se a reconhecer o direito à 

educação. Ademais, salienta-se que com a Constituição de 1946 visou-se a alcançar os 

programas educacionais às populações menos favorecidas, como por exemplo, 

medidas de combate ao analfabetismo (VELTRONI, 2011, p. 59). 

Percebe-se que os períodos de desenvolvimento da educação relatados estão 

diretamente relacionados com as mudanças políticas ocorridas ao longo da história 

do país. A instabilidade na construção do sistema democrático brasileiro, marcada 

por diferentes Constituições e revoltas, certamente prejudicou o avanço do acesso à 

educação como um direito não apenas garantido, mas também concretizado. 

 

1.1 O reconhecimento do direito à educação como um direito 
fundamental 
 

A título de exemplo, como medida de garantir o cumprimento desse princípio, 

fora publicada a Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse, o 

capítulo IV é dedicado a tratar do direito de acesso à educação das pessoas com 

deficiência, clara manifestação do princípio da igualdade no sentido material, ao 

garantir condições de ensino para aqueles que possuem alguma limitação. 

Encontra-se no art. 2084 da Constituição Federal garantias à efetivação do 

dever do Estado com a educação. Entre essas, a prevista no inciso V, acesso aos níveis 

mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 

cada um, tem gerado discussões recentemente por conta das medidas de cotas. 

                                                      
4 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] I - educação 
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; [...] II - progressiva 
universalização do ensino médio gratuito; [...] III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; [...] IV - educação infantil, em 
creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; [...] V - acesso aos níveis mais elevados do 
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [...] VI - oferta de ensino 
noturno regular, adequado às condições do educando; [...] VII - atendimento ao educando, em todas 
as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde; [...] § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo; [...] § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou 
sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente; [...] § 3º Compete ao Poder 
Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais 
ou responsáveis, pela frequência à escola (BRASIL, 1988). 



 

 

 
 

Lucas Girardello Faccio & Pedro Agão Seabra Filter | 115 

 

O Estado não pode e nem deve se comprometer com uma generalização do 

ensino superior. Esse não pode se dissociar da capacidade individual de cada sujeito, 

“sob pena de um comprometimento inquestionável do nível de formação 

universitário” (MILASKA, 2013, p. 1971).  

Nesse ponto, surge uma discussão relevante, se as cotas para alunos de escolas 

públicas, para negros e índios violariam esse princípio. A resposta é não, pois “o 

direito de optar por não estudar em escola pública está intimamente ligado à 

capacidade econômica das pessoas, pois o direito de não estudar em escola pública só 

é dado àqueles que podem pagar uma escola particular” (MILASKA, 2013, p. 1971-

1972).  

A cota racial está fortemente relacionada com o combate à discriminação 

racial, possibilitando o acesso das pessoas negras aos chamados “cursos de elite” 

como direito e medicina. Importante frisar que as políticas de cotas não violam o 

princípio do acesso à universidade previsto no inciso V do art. 208, pois, ao se 

estabelecer uma nota de corte evita-se o ingresso do sujeito que não apresenta as 

mínimas condições de frequentar o curso (MILASKA, 2013, p. 1972).  

Ademais, a finalidade da política de cotas está além de ser uma política pública 

de combate à discriminação. Ao mesmo tempo que combate certos preconceitos, 

também atua incisivamente na redução de desigualdades, haja vista que os grupos 

beneficiados por essa política, normalmente, também se encontram em condições de 

desigualdade social. 

Por meio da Emenda Constitucional n. 59 de 2009, alterou-se o caput do 

artigo 2145, tornando o Plano Nacional de Educação (PNE) exigência constitucional, 

com duração decenal. Em 25 de junho de 2014 foi sancionada a Lei 13.005/2014 que 

institui o PNE, cuja vigência compreende o período de 25.06.2014 a 25.06.2024. A 

nova lei prevê 14 artigos, 20 metas e 243 estratégias para a melhoria da qualidade da 

educação brasileira nos próximos 10 anos. 

                                                      
5 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 
seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a: [...] I - erradicação do analfabetismo; [...] II - 
universalização do atendimento escolar; [...] III - melhoria da qualidade do ensino; [...] IV - formação 
para o trabalho; [...] V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; [...] VI - 
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 
interno bruto (BRASIL, 1988). 
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Destaca-se, entre essas vinte metas, a de número sete, que, segundo o caderno 

de metas do Ministério da Educação (documento que visa a esclarecer o objetivo de 

cada meta), atua no combate às desigualdades sociais. Ainda, conforme o referido 

documento:  

 

De modo geral, fomentar a qualidade da educação básica implica enfrentar a 
desigualdade social existente no país e assegurar a educação como um dos 
direitos humanos. Implica também melhor definição e articulação entre os 
sistemas de ensino e unidades escolares, processos de organização e gestão do 
trabalho escolar, melhoria das condições de trabalho e valorização, formação e 
desenvolvimento profissional de todos aqueles que atuam na educação. É 
fundamental ainda definir e implementar dinâmicas curriculares que favoreçam 
aprendizagens significativas (BRASIL, 2014, p. 32). 

 

 

1.2 Ferramentas de efetivação do direito à educação 

 

Após abordar-se a garantia constitucional do direito à educação, 

compreendido como direito fundamental, é importante fazer uma breve explicação 

acerca da proteção desse direito. O fato desse direito estar presente no texto 

constitucional não significa a certeza da sua efetivação, mas, sim, que há meios 

especiais para isso, como por exemplo, através da atuação de órgãos como o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.  

Sabe-se que os direitos sociais (dentre os quais o direito à educação) exigem 

uma atuação direta do Estado para possibilitar o exercício pelo indivíduo. Além do 

mais, o Estado, manifestando-se pelo Poder Judiciário, atua “impulsionando” o 

próprio Estado (Poder Executivo) diante de omissões, frequentes em nossa realidade, 

e que impedem o exercício desses direitos.  

Todavia, o Poder Judiciário é movido pelo princípio da inércia, ou seja, ele 

precisa ser provocado para atuar, e, nesse ponto, o Ministério Público (MP), 

instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, conforme a 

Constituição Federal, ganha especial destaque. A atuação do MP deve ser, 

preferencialmente, preventiva, ao lado dos conselhos de educação dos Municípios e 

Estados, fiscalizando o cumprimento das políticas educacionais, a adequação ao 

Plano Nacional de Educação vigente e a aplicação dos recursos mínimos exigidos na 

área da educação (CAMBI; ZANINELLI, 2015, p. 729).  
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Cumprir as normas previstas nos artigos da Constituição Federal que tratam 

do direito à educação, como proporcionar vaga em creches, não é uma mera 

discricionariedade do administrador público, mas sim um dever. Nesse contexto:  

 

O Ministério Público atua como articulador e fiscal da implementação de 
políticas públicas, ao lado dos demais sujeitos políticos coletivos, na luta para 
assegurar a democratização das relações sociais e a concretização dos direitos 
fundamentais. Usa os meios extraprocessuais – como os do inquérito civil, das 
audiências públicas, das recomendações administrativas e dos termos de 
ajustamento de conduta – para ampliar os espaços democráticos de participação 
social e priorizar a solução direta das questões que lhes são postas pela sociedade 
(CAMBI; ZANINELLI, 2015, p. 732). 

 

Posto isso, a intensão desse tópico é apenas chamar a atenção da importância 

do Ministério Público para garantir a efetivação do direito à educação e, 

consequentemente, redução das desigualdades sociais. Não seria possível abordar na 

sua integralidade a atuação dessa instituição em apenas um artigo.  

Depreende-se de todo exposto até o momento, que a educação possui um 

papel central no combate às desigualdades sociais. Além disso, conforme destacado 

no ponto 3, a Constituição Federal de 1988 eleva o direito à educação ao patamar de 

direito fundamental. No intuito de assegurar esse direito:  

 

A Constituição Federal tem, como preocupação essencial, a tutela da dignidade 
da pessoa humana. Cabe à educação promover o respeito ao valor da dignidade 
da pessoa humana, como fundamento da igualdade, da liberdade, da justiça e da 
paz social. Dar efetividade ao direito à educação significa garantir que todos, sem 
distinção, tenham assegurado o acesso ao ensino de qualidade, para a sua 
formação com valores éticos e o preparo para o exercício de uma vida digna, 
permitindo, em especial aos menos favorecidos, oportunidades de sair da 
pobreza e exercer a cidadania de forma plena (CAMBI; ZANINELLI, 2015, p. 
731). 

 

Visto isso, parte-se para uma análise de alguns dados fundamentais para a 

contextualização da situação da desigualdade social no país. Para isso, serão 

utilizados os índices oficiais publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

O primeiro dado a ser analisado trata da desigualdade de rendimento. A 

pesquisa considerou o rendimento médio de trabalhadores com 16 anos ou mais, em 

trabalhos formais ou informais, conforme o sexo e a cor ou raça.  
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No intervalo de 2012 a 2016, reduziu-se a diferença salarial entre homens e 

mulheres, sendo que em 2012 uma mulher recebia cerca de 73,3% (setenta e três 

vírgula três por cento) do que um homem, em 2016 alcançou o percentual de 76% 

(setenta e seis por cento). Essa não é muito significativa, mas é um avanço que não 

pode ser desconsiderado. Todavia, no mesmo período, houve um aumento na 

diferença de rendimentos entre uma pessoa preta ou parda e uma pessoa branca. Em 

2012, uma pessoa preta ou parda recebia em média 57,6% (cinquenta e sete vírgula 

seis por cento) do rendimento de uma pessoa branca, já em 2016 passou a receber 

em média 55,3% (cinquenta e cinco vírgula três por cento) (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017a, p. 37).  

Pode-se afirmar que a desigualdade no rendimento médio tem como uma de 

suas causas a diferença no nível de escolaridade da população brasileira. No ano de 

2016 a taxa de analfabetismo era de 7,4% (sete vírgula quatro por cento) entre 

homens e 7% (sete por cento) entre as mulheres. Nesse mesmo período, essa taxa era 

de 4,2% (quatro vírgula dois por cento) entre a população branca e 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) entre pretos ou pardos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017b, p. 1). 

Houve redução de todas essas taxas com no ano de 2017 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017b, p. 1), sendo, 

respectivamente, de 7,1% (sete vírgula um por cento), 6,8% (seis vírgula oito por 

cento), 4% (quatro por cento) e 9,3% (nove vírgula três por cento). Em que pese a 

diminuição constatada, esses dados não são animadores quando se pensa na 

proporção da população brasileira. Também é desanimador o percentual de pessoas 

com 25 anos ou mais sem qualquer nível de instrução, que em 2017 chegou a 7,2% 

(sete vírgula dois por cento). Nessa mesma faixa etária e período apenas 9,3% (nove 

vírgula três por cento) da população preta ou parda possuía ensino superior 

completo, enquanto o percentual alcançado pela população branca é de 22,9% (vinte 

e dois vírgula nove por cento). 

Os dados até aqui apresentados confirmam que há uma forte desigualdade no 

acesso à educação no Brasil. Não obstante essa constatação, há dois programas 

federais que incentivam o acesso ao ensino superior e que merecem destaque 

especial.  
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O primeiro destes programas é o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES), regulamentado pela Lei 10.260/2001. Sua atuação ocorre 

através da concessão de financiamentos, nos termos do art. 1° da referida Lei, a 

estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva pelo 

Ministério da Educação. A utilização do FIES é um pouco restrita, haja vista que, de 

modo simples, consiste num contrato de financiamento, com taxas de juros mais 

baixas, que o estudante faz com o Governo Federal.  

Já o segundo Programa Universidade para Todos (PROUNI), regulamentado 

pela Lei 11.096 de 13 de janeiro de 2005, consiste na concessão de bolsas de estudos 

integrais ou parciais a estudantes com determinada renda em instituições de ensino 

privadas. A adesão ao programa pelas instituições de ensino é facultativa, mas 

conforme a própria Lei que o regulamente, as que aderirem recebem incentivos 

fiscais.  

Trata-se de uma política pública para redução das desigualdades no acesso ao 

ensino superior, por isso não é destinado a qualquer estudante. Para ter acesso é 

exigido que a renda familiar mensal per capta não exceda o valor de até um salário 

mínimo e meio (para a concessão de bolsas integrais) ou de até três salários mínimos 

(para a obtenção de bolsas parciais). O incentivo é mantido contanto que o aluno 

tenha bom aproveitamento em seus estudos. 

Em maio de 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ac  a o 

Direta de Inconstitucionalidade 3330 que contestava a lei instituidora do PROUNI. 

Nesse julgamento, merece especial destaque o voto do então Ministro Joaquim 

Barbosa, que defendeu que o programa consiste em medida que atua diretamente na 

redução de desigualdades sociais e representa fator de inserção social (BRASIL, 2012, 

p. 39). 

Por fim, nos últimos anos tem-se alcançado alguns resultados positivos no que 

diz respeito à redução das desigualdades sociais no país. O acesso à educação de 

qualidade mostra-se uma ferramenta fundamental para o combate a essas 

desigualdades. Contudo, conforme os dados apresentados, a disparidade em questões 

como rendimento médio recebido, analfabetismo e formação superior completa 

ainda é grande.  

Posto isso, é fundamental a adoção da Agenda 2030, com seus dezessete 

objetivos e cento e sessenta e nove metas, pelo país. O que já tem sido feito, pois 
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através do Decreto n° 8.892 de 27 de outubro de 2016, foi criada a Comissão 

Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, entre as suas 

competências, cita-se a elaboração do plano de ação para a implementação da 

Agenda 2030. 

 

2 O Direito à Educação Ambiental 

 

 O legislador constituinte, guiado, principalmente, pelos debates ocorridos em 

Estocolmo no ano de 1972, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente Humano e pelo Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, de 1987, 

consagrou na Constituição Federal de 1988 o direito ao meio ambiente equilibrado 

como um verdadeiro direito fundamental do ser humano (MARIA; LEONARDELLI, 

2013, p. 375). Ao passo em que o pensamento dominante da época se exauria na 

medida em que as pegadas ambientais evidenciaram a nossa dependência existencial 

em face da biosfera (FENSTERSEIFER, 2008, p. 132). 

Este reconhecimento concebeu ao Estado de Direito novas feições, agregando 

um novo desafio existencial ao antigo modelo de Estado, agregando aos desafios 

sociais do mundo contemporâneo a proteção ambiental, definindo a dimensão 

socioambiental. Dessa forma, conforme elucidado por Fensterseifer (2008, p. 134), é 

uma “necessária convergência das “agendas” social e ambiental num mesmo projeto 

jurídico-político para o desenvolvimento humano”. 

 

O processo histórico, cultural, econômico, político e social gestado ao longo 
século XX determinou o momento que se vivencia hoje no plano jurídico-
constitucional, marcando a passagem do  Estado  Liberal  ao  Estado  Social  e  
chegando-se  ao  Estado  Socioambiental  (também  Constitucional  e  
Democrático),  em  vista  do  surgimento  de  direitos  de  natureza 
transindividual e universal que têm na proteção do ambiente o seu exemplo mais 
expressivo (FENSTERSEIFER, 2008, p. 135). 

 

Portanto, um Estado Socioambiental de Direito, conforme Sarlet e 

Fensterseifer (2017, p. 63-64), funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana 

que além de suportar uma dimensão social, já que o indivíduo e a comunidade são 

pertencentes de uma mesma realidade político-social, deve, também, observar a 

possibilidade da existência de uma dimensão ecológica, pois, o mundo deve ser 
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contemplado pela qualidade da vida como um todo, inclusive do ambiente em que a 

vida humana se desenvolve, atingindo o pleno existencial humano. 

Neste entender, o Estado Socioambiental de Direito deve ter suas políticas 

públicas pautadas pelo desenvolvimento sustentável, atendendo “as necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 

próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46). Portanto, conforme Santilli (2005, p. 34) este 

novo paradigma deve promover a sustentabilidade em todas suas dimensões, não 

somente a ambiental – na conservação e preservação de espécies, ecossistemas e 

processos ecológicos –, como também a social, na redução da pobreza e das 

desigualdades sociais, ao passo em que promove a justiça social e a equidade, e a 

cultural, consolidando o processo democrático com a mais alta participação social na 

gestão ambiental. 

 Isto posto, de forma a realizar o direito fundamental ao meio ambiente, 

assegurando o desenvolvimento sustentável em todas suas dimensões, e garantindo o 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano – 

consonantes com o Estado Socioambiental de Direito –, o direito à educação 

ambiental, fundado na necessidade do saber ambiental, se torna não só um 

instrumento essencial, como também um dever constitucional do Estado. 

 

2.1 A constitucionalização da proteção ambiental e sua natureza 
prestacional de direito-dever fundamental 
 

 Em 1972 a proteção ambiental recebeu um grande marco normativo no 

cenário jurídico internacional, a Declaração de Estocolmo Sobre o Ambiente 

Humano, definindo parâmetros mínimos a serem seguidos nas legislações 

ambientais domésticas dos Estados signatários, uma vez que o meio ambiente é 

elemento essencial ao bem-estar humano e crucial para o gozo dos direitos humanos 

fundamentais, in verbis: 

 

O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, que lhe dá 
sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, 
social e espiritualmente. A longa e difícil evolução da raça humana no planeta 
levou-a a um estágio em que, com o rápido progresso da Ciência e da Tecnologia, 
conquistou o poder de transformar de inúmeras maneiras e em escala sem 
precedentes o meio ambiente. Natural ou criado pelo homem, é o meio ambiente 
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essencial para o bem-estar e para gozo dos direitos humanos fundamentais, até 
mesmo o direito à própria vida [grifou-se] (NAÇÕES UNIDAS, 1972, p. 1). 

 

 Apesar de legislações infraconstitucionais anteriores reconhecerem os valores 

ecológicos no sistema jurídico, como por exemplo a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei n° 6.938) de 1981, a consolidação do Direito Ambiental se deu com a 

Constituição Federal de 1988, precisamente em seu artigo 225, que trouxe uma 

grande inovação para o ordenamento jurídico brasileiro ao reconhecer a proteção do 

meio ambiente em âmbito constitucional. 

 

a atribuição do status jurídico-constitucional de direito-dever fundamental ao 
direito ao ambiente ecologicamente equilibrado colocam os valores ecológicos no 
“coração” do Direito brasileiro, influenciando todos os ramos jurídicos, inclusive 
a ponto de implicar limites a outros direitos [grifou-se] (SARLET; 
FENSTERSEIFER, 2014, p. 241). 

  

Neste interim, distingue-se os direitos fundamentais por seus sentidos, formal 

ou material. O primeiro, é todo aquele direito fundamental que o legislador-

constituinte consagrou em rol próprio no texto da constituição. Por outro lado, os 

direitos fundamentais em sentido material são aqueles que se encontram fora do 

catálogo, pois, por seu conteúdo e por sua importância – materialmente 

fundamentais – podem ser equiparados aos direitos fundamentais, conforme 

estabelecido no artigo 5°, §2°, da CF/88 (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2018, 

p. 325). 

 Portanto, o reconhecimento de direitos fundamentais dispersos no texto 

constitucional dá ao direito à proteção do meio ambiente, artigo 225 da CF/88, o 

status jurídico de direito fundamental pela denominada abertura material dos 

direitos fundamentais (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2018, p. 336). 

 Dessa forma, em uma análise do exposto pelo dispositivo constitucional, 

observa-se o emprego dos termos “todos”, bem como “bem de uso comum do povo”, 

de forma a designar como titular do direito ao meio ambiente a coletividade de forma 

transindividual, ou seja, “ao mesmo tempo, a todos pertence, mas ninguém em 

específico o possui” (FIORILLO, 2015, p. 41), típico dos direitos difusos. Portanto, o 

meio ambiente classifica-se como um direito fundamental de terceira 

geração/dimensão, os direitos denominados de solidariedade e fraternidade. 
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Desprendem-se da figura do homem-indivíduo, destinando-se a proteção de grupos 

humanos (SARLET, 2014, p. 48-49). 

 Também, entende-se por “impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo” um dever de caráter geral, que atribui ao Poder 

Público, o dever de natureza prestacional (positiva) e defensiva (negativa). Bem 

como, vincula, também, a coletividade, ou seja, os particulares (pessoas físicas ou 

jurídicas) na proteção do meio ambiente. Concebendo à proteção do meio ambiente a 

característica de um direito-dever fundamental da pessoa humana (SARLET; 

MARINONI; MITIDIERO, 2018, p. 724-726). 

 Ainda, é consagrado no caput do artigo em análise o princípio da solidariedade 

intergeracional – ou equidade intergeracional –, ao descrever que se defende e se 

preserva o meio ambiente ecologicamente equilibrado “para as presentes e futuras 

gerações”. É a implicação de deveres e responsabilidades das gerações presentes para 

“objetivar a salvaguarda de condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da 

vida humana” (SARLET; FENSTERSEIFER, 2017, p. 96-97) para as futuras gerações. 

 Por fim, em análise do parágrafo 1° do mesmo dispositivo, que elenca em seus 

incisos os deveres estatais de proteção ao meio ambiente, destaca-se, o inciso VI, 

referente a promoção da educação ambiental, pois, reconhece o dever fundamental 

do Estado em promover a educação ambiental como um exercício de cidadania na 

criação de uma consciência ecológica. Isto ocorre, pelo fato da proteção ao meio 

ambiente ser um dever imposto a coletividade, ou seja, a educação ambiental se faz 

essencial para que a sociedade possa exercer o seu direito-dever fundamental de zelar 

pelo equilíbrio do meio ambiente (MILARÉ, 2018, p. 194-195). 

 

2.2 A educação ambiental como garantia da proteção ambiental e 
promoção da dignidade da pessoa humana 
 

 A expressão educação ambiental foi primeiramente utilizada em 1965 durante 

a Conferência de Educação da Universidade de Keele, na Grã-Bretanha, porém, sua 

conceituação foi estabelecida pelo artigo 19 da Declaração de Estocolmo Sobre o 

Ambiente Humano de 1972, estabelecendo: a  indispensabilidade  do trabalho da 

educação ambiental; a destinação às gerações jovens e aos adultos, com ênfase nas 

populações menos privilegiadas; a formação de uma opinião pública bem informada 

dos indivíduos, das empresas e das comunidades; e o senso de responsabilidade com 
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a proteção e com o melhoramento do meio ambiente, na dimensão humana (ONU, 

1972, p. 5). 

 Em encontro promovido pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no ano de 1975 na antiga Iugoslávia, 

formulou-se a Carta de Belgrado. Destacando a Recomendação 96 da Conferência 

sobre o Meio Ambiente Humano de Estocolmo (ONU, 1972, p. 24), que coloca a 

educação ambiental como um dos elementos fundamentais para o combate à crise 

ambiental no mundo, esclarece que é dever dos governantes e formuladores de 

políticas oferecer um novo tipo de educação, formal e não-formal, a fim de formar 

uma população mundial mais informada e consciente, apta para participar 

ativamente e avaliar as medidas e programas ambientais estabelecidos (UNESCO, 

1975, p. 2-3). 

 Já no ano de 1992, em conferência realizada no Rio de Janeiro, foi elaborado o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, onde se 

estabeleceram 16 princípios referentes à educação ambiental. O terceiro, de mais 

importância para o presente, descreve que é “A educação ambiental é individual e 

coletiva. Tem o propósito de formar cidadãos com consciência local e planetária, que 

respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania das nações” (ONU, 1992, p. 

2). 

 Atualmente no Brasil são diversas as normas que estabelecem a Educação 

Ambiental no ordenamento. A primeira, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

n° 6.938/1981), estabelece a educação ambiental como um princípio, devendo ela ser 

obrigatória e realizada em todos os níveis de ensino, incluindo a educação 

comunitária.  

Ademais, a Lei nº 9.795 de 1999 e o Decreto nº 4.281 de 2002, instituiu e 

regulamentou, a Política  Nacional  de  Educação  Ambiental (PNEA), definindo a 

educação ambiental como “os  processos  por  meio  dos  quais  o  indivíduo  e  a  

coletividade  constroem  valores sociais,   conhecimentos,   habilidades,   atitudes   e   

competências   voltadas   para   a conservação  do meio  ambiente” (BRASIL, 1999). 

Organizada pelo órgão gestor, formado pelos Ministérios da Educação (MEC) 

e Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Política Nacional de Educação Ambiental 

“subsidia e qualifica ações capazes de promover a educação ambiental em todos os 

níveis e modalidades de ensino, em caráter formal e não formal” (MMA, 2018, p. 13). 
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3 A Efetivação da Educação Ambiental no Brasil 

 

Conforme posto, percebe-se que o Brasil internalizou a matéria e assumiu, em 

dimensão estatal, o compromisso para sua efetivação, conforme elucidado por Brito e 

Gordilho (2017, p. 26). Porém, conforme destacado pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), em seu Parecer CNE/CP n° 14/2012, a educação ambiental é ainda 

um processo em construção, não havendo um consenso em sua conceituação. Muitas 

vezes, as práticas educacionais são reducionistas, fragmentadas e unilaterais 

(BRASIL, 2012, p. 9). 

 Em suas Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental, a CNE elucida 

que se deve superar a dicotomia entre natureza e sociedade, buscando na visão 

socioambiental, uma perspectiva de interação sustentável entre os seres humanos e a 

natureza (BRASIL, 2012, p. 9-10).  

Porém, por se tratar de um dever, e componente essencial à educação, sua 

promoção deve ser articulada em todos os níveis de ensino, da educação básica à 

educação superior. Não devendo, em regra, ser implantada como disciplina ou 

componente curricular específico, na medida em que é “desenvolvida como uma 

prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 

modalidades” (BRASIL, 2012, p. 19). 

 Dessa forma, sugere que a inserção do conhecimento ambiental nos currículos 

deva ocorrer de três formas: pela transversalidade, relacionando os temas estudados 

com o meio ambiente e sustentabilidade de forma interdisciplinar; como conteúdo da 

disciplina ou componente curricular; e por fim, pela combinação da transversalidade 

e como conteúdo da disciplina (BRASIL, 2012, p. 20). 

 Ademais, conforme a base de dados, elaborada pela Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da 

Educação (MEC), de 2001 a 2004 o número de escolas que ofereciam Educação 

Ambiental – em três modalidades principais: projetos, disciplinas especiais e 

inserção da temática ambiental nas disciplinas – passou de 115 mil para 152 mil 

instituições. Ao passo em que o número de matrículas nas escolas que oferecem a 

presente temática aumento de 25,3 milhões para 32,3 milhões (BRASIL, 2007, p. 

36). 
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 Por consequência, conclui-se, que na medida em que o número de escolas que 

ofereçam a educação ambiental aumente, bem como, o número de estudantes 

matriculados, maiores serão as possibilidades de acesso ao saber ambiental e a 

efetivação da educação ambiental como um direito fundamental da pessoa humana.  

  

Conclusão 

 

O reconhecimento da Educação como um direito fundamental para o ser 

humano, haja vista ser essencial para a formação da personalidade de cada indivíduo, 

é essencial para assegurar e consolidar a dignidade da pessoa humana.  Sendo 

reconhecida, inclusive, como forte alicerce para o combate às desigualdades sociais, 

estando o Estado obrigado, na atuação direta, a garantir a sua efetivação ado direito à 

educação. 

Insta salientar, novamente, que nos casos em que houver a omissão do Estado 

em possibilitar o exercício deste direito, cabe ao Poder Judiciário atuar de forma a 

impulsionar o Poder Executivo para a sua realização. 

Também, o reconhecimento da dimensão ambiental do Estado de Direito, 

formando o Estado socioambiental de Direito, caracteriza a educação ambiental 

como um elemento essencial para a realização da dignidade da pessoa humana, ao 

passo em que pegadas ambientais evidenciaram a nossa dependência existencial da 

natureza. 

Dessa forma, o Estado Socioambiental de Direito, exige que haja convergência 

intrínseca entre o direito à educação e o direito à educação ambiental, garantindo o 

pleno desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. 

Conforme posto, na medida em que a educação formal é assegurada pelo 

Poder Público, garantindo que as instituições ofereçam a educação ambiental como 

base curricular e o promovendo o acesso universal ao ensino, a educação ambiental 

se torna mais presente. 

Porém, insta esclarecer, que o saber ambiental nas instituições formais de 

ensino ainda se dá de forma abstrata e insuficiente, ao passo em que o Estado define 

não ser, de regra, uma obrigação a implementação da educação ambiental como 

disciplina ou componente curricular específico. 
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Do mesmo modo, as práticas educacionais ainda são reducionistas, 

fragmentadas e unilaterais. Não superando a dicotomia entre natureza e sociedade 

na forma do desenvolvimento sustentável. Limitando, muitas vezes, o debate em sala 

de aula a questões de conservação e preservação. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo precípuo a análise teórica sobre a 

existência (ou não) da necessária (e conceitual) preocupação com a harmonização da 

jurisprudência, de modo a garantir, mesmo que em um plano meramente formal, a 

vigência dos princípios da igualdade e da segurança jurídica. Tal preocupação se 

fundamenta pela experiência brasileira de insegurança jurídica, imprevisibilidade 

das decisões judiciais e a falta de respeito, por juízos hierarquicamente vinculados, 

aos pronunciamentos obrigatoriamente vinculantes das cortes superiores. 

Neste contexto, mostra-se necessária a análise dos fundamentos do direito e 

da ordem jurídica, de modo a perceber que está imanente a necessária e conceitual 

operacionalidade dos referidos princípios, justificada pela imprescindibilidade de 

tratamento democrático igualitário, perante a lei, o direito e o poder judiciário, bem 
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como pela segurança jurídica, possibilitando que o cidadão anteveja as 

consequências dos seus atos, adequando e coordenando suas ações comunitário-

sociais também pelos entendimentos do poder judiciário. Por essa razão, o direito 

necessariamente exige uma manifestação harmônica, coerente (mesmo em sua 

versão fraca) e justa, sobretudo do sentido axiológico exprimível da análise de sua 

jurisprudência. 

Assim, é necessário examinar os conteúdos jurídicos dos direitos 

fundamentais à segurança jurídica e à igualdade, na perspectiva de um sistema 

jurídico estatal prestacional, no qual o cidadão jurisdicionado figura como credor de 

uma correta, regular, razoável e “justa” prestação estatal, não apenas no 

processamento das demandas, mas também na entrega de respostas minimamente 

respaldadas pela jurisprudência interna e hierarquicamente superior existentes. 

Por fim, caberá a análise do sistema de precedentes, em um rápido esboço 

sobre sua origem no mundo jurídico, bem como de sua importação ao Brasil, a fim de 

verificar de que forma opera a vinculação aos precedentes dentro do chamado 

sistema de precedentes brasileiros obrigatórios, cujo objetivo é o de zelar pela 

manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, como preceitua o 

artigo 926 do Código de Processo Civil. 

 

1 Da necessidade conceitual de manifestação harmônica e coerente do 
direito e da jurisprudência 
 

As bases culturais do direito da tradição europeia surgem na Grécia Antiga, a 

partir da junção entre o logos (razão) e o kósmos (cosmos), buscando replicar a 

ordem harmoniosa da physis (natureza) nos fundamentos do nomos (lei que rege a 

pólis) e nas interpretações das expressões advindas das deusas Palas Atena (que 

simbolizava a prudência do direito) e Diké (que simbolizava o cumprimento da 

justiça), bem como da titânide Têmis (que simbolizava a autoridade do direito) 

(MASCARO, 2016. p. 29-31). Posteriormente, São Tomás de Aquino procurou 

compreender que a lei dos homens é formulada aos moldes da lei divina, e uma vez 

que o homem é a centelha divina de Deus, as bases desta já estariam incorporadas na 

consciência humana e em seus corações. Para ele, “a lei significa uma ordenação da 

razão no sentindo do bem comum” (REALE, 2002, p. 608), e adentra na comunidade 

por mera promulgação. 
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Assim, temos que a lei, para São Tomás de Aquino: 

 

(...) é uma regra e uma medida dos atos humanos. É um princípio que orienta o 
homem e a natureza, e, por orientar, é passível de compreensão pela razão 
humana. No pensamento tomista, somente se considera lei aquela ordenação que 
visa ao bem comum. (...) portanto, assim como a razão da divina sabedoria, 
enquanto por ela foram todas as coisas criadas, tem razão de arte ou exemplar ou 
ideia, assim também a razão da divina sabedoria ao mover todas as coisas para o 
devido fim, obtém a razão da lei. E segundo isso, a lei eterna nada é senão a razão 
da divina sabedoria, segundo é diretiva de todos os atos e movimentos 
(MASCARO, 2016, p. 113). 

 

Enquanto que a justiça, “mantém, com o resgate de Aristóteles, a sua ideia de 

direito natural como distribuição do justo entre os iguais” (MASCARO, 2016, p. 116). 

E, no mesmo sentido, aponta a doutrina de história do direito: 

 

Ius para Santo Tomás é o direito (rectum) de um modo especial. O correto, 
aquilo que convém quando se fala das outras virtudes (aquilo que é correto na 
obra das outras virtudes), refere-se ao próprio sujeito da virtude. No entanto, diz 
ele, aquilo que é reto por justiça requer uma comparação - referência - ao outro. 
[...]. Por isso mesmo, o Ius (aquilo que tende a obra da justiça) só pode ser o 
produto da ação que corresponde à igualdade. (LOPES, 2004, p. 92). 

 

Já em período posterior, o renascimento cultural procura resgatar o 

pensamento jurídico do período clássico greco-romano, rompendo com a visão 

teocêntrica de sociedade e adotando uma visão humanista, onde o fundamento ético 

era o do império das razões dos homens, e não mais das razões de Deus. Contudo, 

antes de ocorrer o período iluminista, influenciado pelas ideias de Rousseau (2017), 

onde surgiram os primeiros ideários democráticos das sociedades modernas (Liberté, 

Egalité e Fraternité), houve o período dos estados absolutistas, momento em que 

foram suprimidas as liberdades individuais em troca da segurança. Castanheira 

Neves (1995, p. 13) comenta que “no horizonte humano-social surgiu a figura de um 

novo personagem, a soberania e o poder absoluto do Leviathan. O homem aceita-se o 

súdito de um Estado, e no direito vê a vontade expressa do seu poder soberano”. Para 

Hobbes (2002, p. 25-28), a concepção do estado absolutista era a da desordem 

natural, para quanto “o homem é o lobo do homem”, de modo que “a origem de todas 

as grandes e duradores sociedades não provém da boa vontade recíproca que os 

homens tiveram uns para com os outros, mas do medo recíproco que uns tinham dos 

outros”.  
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Tempos depois, já em Hegel, o direito se insere no contexto da eticidade 

histórico-dialética e, assim, passa a ser a expressão do político, isto é, a servir como 

verdadeiro e eficaz “instrumento normativo imposto imperativo-coactivamente pelo 

Estado nas suas leis – as quais passaram do mesmo modo a entender-se tão só com 

um fundamento político para uma teleologia de oportunidade” (CASTANHEIRA 

NEVES, 1976, p. 18). Desta feita, o direito, nesta nova concepção de organização 

estatal, movida por um mote econômico-político, decaiu daquele seu sentido 

metafísico clássico de ser a expressão de uma ordem cósmica, ou a expressão de um 

justo aeterno, e passou a ser instrumento de subjugação das vontades, em um 

imperativo categórico apriorístico que promete resolver os casos abstratamente. 

Com este paradigma de instrumentalização das respostas jurídicas a priori a 

partir de uma ficção normativa das leis, posteriormente aprimorada pela teoria pura 

do direito de Kelsen (2006, p. 4-18), uma nova problemática surge, a da correta 

interpretação e aplicação do ordenamento jurídico como um todo (regras, princípios, 

jurisprudência, precedentes e cultura). Desse modo, não é de se olvidar que o 

julgador aplique as disposições legais que vinculam juridicamente apenas quando no 

seu conteúdo contiver a autêntica e intencional-material expressão do direito, uma 

vez que este é fenomenologicamente manifestado na realização de uma justiça cuja 

aplicação se dê de forma segura e equânime, devendo fazê-lo imprescindivelmente 

dentro de uma ordem de validade que não atente a estes critérios mínimos de 

correção dos mandamentos jurídicos. 

Tais critérios, imbricados no conceito de direito, remontam aos valores 

estruturantes dessa manifestação sócio-cultural que é a juridicidade, tais como o 

princípio democrático da separação dos poderes, do estado de direito, do respeito à 

dignidade da pessoa humana e, dentre tantos outros, presente está a segurança 

jurídica, a abarcar a previsibilidade das decisões judiciais e a confiabilidade legítima 

que, somadas ao dever de coerência, fundamenta e são fundamentadas pela 

necessária observância à igualdade de tratamento (respeitado o discrímen3) (ÁVILA, 

                                                      
3 A possibilidade de tratamento desigual integraliza o princípio da igualdade, pois consiste em tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade (MELLO, 1993, p. 
35). Assim, “o princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às pessoas. Sem embargo, 
consoante se observou, o próprio da lei, sua função precípua, reside exata e precisamente em 
dispensar tratamentos desiguais. Isto é, normas legais nada mais fazem que discriminar situações, à 
moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm a ser colhidas por regimes diferentes. 
Donde a algumas são deferidos determinados direitos e obrigações que não assistem a outras, por 
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2011, p. 152). Então, vislumbra-se um sistema jurídico coerente enquanto um 

ordenamento jurídico como um todo que possa, não isoladamente, encontrar seus 

fundamentos a partir da análise das decisões jurídicas e contingenciais, de maneira a 

poder extrair o sentido axiológico-normativo de coordenação das condutas sócio-

humanas. 

A coerência, enquanto qualidade incorporada por uma ordem jurídica, deve 

garantir um tratamento igualitário aos indivíduos que pugnam ao Estado, em 

situações relevantemente semelhantes, de modo que suas respostas sejam orientadas 

pelas mesmas razões, quando cabíveis, e por fundamentadas razões diversas quando 

incabíveis (ALEXY, 2011b, p. 274-275). Igualmente, a coerência deve garantir que o 

sistema jurídico se manifeste, primordialmente, de maneira segura, isto é, que os 

resultados dados pelo poder público às controvérsias jurídicas sejam, se não já 

conhecidos, por que historicamente aplicados, calculáveis, ou então previsíveis, à 

maneira de não inovar de forma irracional, incoerente e injusta na ordem jurídica. 

Nesse contexto, o direito conceitualmente necessita de mecanismos aptos a 

garantir e indicar aos aplicadores do direito quais são as respostas juridicamente 

aceitáveis a serem replicadas aos casos relevantemente semelhantes em que tal 

resposta se mostre razoável e adequada. Assim, surge na discussão a instrumentária 

dos precedentes vinculantes e obrigatórios, enquanto ferramentas apropriadas à 

promoção da harmonização da jurisprudência e à garantia do respeito adequado à 

segurança jurídica e à igualdade.  

Todavia, o precedente é originalmente derivado da cultura do common law, 

que se preocupa com uma prática deliberativa cooperativa e continuada, cuja 

intenção imediata não é a de aplicação ou criação de normas de condutas 

aprioristicamente, como tradicionalmente o é nos ordenamentos jurídicos de cultura 

romano-germânica, mas a de solução judicativa de problemas práticos que surgem 

da vida em sociedade. 

Assim, o direito produto da confluência das tradições romano-germânicas e 

anglo-saxãs, enquanto fruto da prática social-comunitária, fundada na observância 

de princípios universais, dentre os quais estão sensivelmente presentes os princípios 

da igualdade e da segurança jurídica, não é satisfeito apenas pela interpretação e 

aplicação racional das normas jurídicas, porquanto necessariamente deve ter sua 

                                                                                                                                                                     
abrigadas em diversa categoria, regulada por diferente plexo de obrigações e direitos” (MELLO, 1993, 
p.12). 
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prática coordenada sob uma perspectiva histórico-institucional de salvaguarda das 

justas expectativas dos cidadãos, bem como de seus direitos de serem tratados, 

quando iguais perante quaisquer circunstâncias relevantemente semelhantes, e tendo 

como paradigmas respostas juridicamente aceitáveis, igualmente. Desse modo, para 

uma melhor interpretação teleológica da ordem jurídica como um todo é 

imprescindível que essa se funde em uma prática racionalizada, que resolva os 

problemas prático-reais sem a supressão de garantias e direitos fundamentais; daí 

que necessariamente deve-se postular por uma jurisprudência harmoniosa sob o 

aspecto da prática coerente, segura e igualitária do direito. 

 

2 Do Direito fundamental a um sistema jurídico seguro e igualitário 

 

Apropriados dos dois valores centrais a serem adimplidos, garantidos e 

mantidos na sistemática jurídica para que se possa vislumbrar um direito mais 

coerente, seguro, igualitário e coordenado sob uma prática racional, se faz necessária 

a abordagem conceitual de tais axiomas. Nesse sentido, há também de se pontuar de 

que maneira são efetivados e respeitados na prática judicante e, posteriormente, a 

partir de quais instrumentos e valores pode buscar incorporar para tanto.  

Tais requisitos devem garantir que o sistema jurídico se manifeste, 

primordialmente, de maneira segura, isto é, que os resultados dados pelo poder 

público às controvérsias jurídicas sejam, se não já conhecidos, por que 

historicamente aplicados, calculáveis, ou então previsíveis, à maneira de não inovar, 

irracionalmente, incorretamente e injustamente, a ordem jurídica. Nesta linha, 

emerge uma realidade que apõe o jurisdicionado enquanto credor (na perspectiva 

dos direitos fundamentais prestacionais) de um sistema jurídico-decisional que seja 

orientado pelos valores de direito que fundamentam a coerência, isto é, a 

manutenção de uma segurança jurídica sistemática e o tratamento igualitário àqueles 

jurisdicionados que pugnam ante iguais condições e sob alegações, fatos e pedidos 

relevantemente semelhantes. Para tanto, faz-se necessário, no mínimo, uma rápida 

análise do conteúdo axiológico-normativo destes dois valores estruturantes. 

Em termos de segurança jurídica, tradicionalmente pensada a partir da função 

legislativa – exigindo-se normas jurídicas estáveis, previsíveis, acessíveis e aplicadas 
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com coerência4, consistência e integridade –, têm-se a sua não restrição à dimensão 

normativo-construtivista. A partir do momento em que se abandonou a ideia 

exegética do juiz bouche de la loi, não se pode mais admitir uma análise do aludido 

princípio estritamente relacionado à normatividade, pois, muito mais concreto que 

isso, está a noção de segurança jurídica atrelada às decisões proferidas pelos 

tribunais. 

Marca do nosso tempo, a era líquida das informações instantâneas acarreta, 

em grande quantidade, e paradoxalmente, no aumento do risco e das incertezas 

(ÁVILA, 2011, p. 40), talvez por uma relativização dos conceitos, por um ceticismo 

das instituições, ou pelo distanciamento do conceito daquilo que vem a ser o direito – 

instrumento de resolução de casos práticos, garantidor de respostas razoáveis e 

desejáveis. Para Rosito (2012, p. 51) há uma crise de segurança jurídica e igualdade 

na aplicação do direito, como é de se esperar de construções humanas, visto que o 

homem, através da história, sempre se deparou com crises, sobretudo nas sociedades 

pós-modernas. Tais movimentos provocam o Poder Judiciário a se manifestar cada 

vez mais a respeito dos problemas sociais, de modo que cada vez mais se esperam 

respostas adequadas advindas do judiciário e, “como não se admite o non liquet 

justificado pelas incertezas e confusões normativas, o juiz fica obrigado a encontrar 

uma regula juris para cada caso a decidir” (ROSITO, 2012, p. 56), o que resulta, 

                                                      
4 Adere-se à noção de coerência no raciocínio jurídico (RAZ, 1992, p. 285) como sendo aquela que 
abarca os conceitos de unidade, sistema e integridade como sendo postulados essenciais, além de 
marcos-históricos importantes na construção das teorias coerentistas no direito; no qual i) a unidade 
é o elemento mais básico da coerência, pois transmite a concepção de que o direito não é um mero 
conglomerado de regras jurídicas, porquanto é fundado em determinados valores que configuram 
“núcleo irredutível, condicionante da inteligência de qualquer de suas partes” (BARROSO, 2009, p. 
202); ii) o conceito de sistema, abarca a necessidade da valoração de princípios comuns a certo 
sistema jurídico, que apresentaram “função aglutinadora” (CANARIS, 2008, p. 81), ou seja, darão base 
principiológico-valorativa à interpretação das regras jurídicas existentes. Afora isso, Canaris (2008, p. 
104) argumenta que um sistema deve ser “aberto”, não correndo risco de estagnação do direito, sendo 
modificável, e tendo por fonte a ratio juris, e não a ratio legis; iii) quanto a integridade, conceito 
muito mais amplamente interpretado, tem-se que advêm da teoria do direito como integridade de 
Dworkin, a qual é pautada na noção de ser o direito uma prática interpretativo-social. Para Dworkin 
(2011, p. 171), o direito é um ramo da moralidade política, que é um ramo da moral pessoal que é um 
galho de uma “teoria do que seria um bem viver”, isto é, abstraído daqueles valores comunitários que 
pautam uma prática social. Igualmente, para Dworkin o direito nasce de um processo de construção e 
justificação, e deve culminar em um projeto de direito normativo e político, entrelaçando os conceitos 
de legalidade, Estado de direito e do “direito como integridade” (MOTTA, 2018, p. 136). Deste modo, 
“a noção do direito como integridade supõe que as pessoas têm direito a uma extensão coerente, e 
fundada em princípios, das decisões políticas do passado, mesmo quando os juízes divergem 
profundamente do seu significado” (MOTTA, 2018, p. 136). Dworkin explica que há uma necessária 
integridade política, ou seja, a necessidade de “o governo tenha uma só voz e aja de modo coerente e 
fundamentado em princípios com todos os seus cidadãos, para estender a cada um os padrões 
fundamentais de justiça e equidade que usa para alguns” (DWORKIN, 1999, p. 201). 
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inevitavelmente, no incremento da morosidade institucional do judiciário, a ponto de 

aumentar a complexidade das demandas, a exigência (inviável) por celeridade 

processual e, por fim, o descrédito deste poder. 

A concepção, segundo Ávila (2011, p. 44), de que o Estado precisa saber de 

tudo, ser capaz de tudo (alles können) e poder tudo (alles dürfen) ocasiona o 

surgimento de mais direitos, que restringem cada vez mais a liberdades individual, 

criando mais problemas sociais, que implicam na criação de muitos direitos na 

esperança de maior segurança, mas que tornam o sistema muito mais complexo do 

que já é, ou seja: 

 

Como afirma Bankowski, pretendendo obter clareza e certeza, ao eliminar o 
perigo de conflitos, o excesso de regras faz com que os cidadãos terminem agindo 
heteronomamente como se fossem máquinas colocadas em movimento pelas 
regras jurídicas. Com isso, a autonomia individual, paradoxalmente, desaparece. 
De outro lado, o problema da falta do Direito é solucionado com mais Direito; 
todavia, mais Direito provoca outros problemas, com as suas próprias 
complexidades e incertezas. Em suma, soluções tornam-se problemas. O 
paradoxo reside no fato de que o combate à insegurança contribui para a 
insegurança (ÁVILA, 2011, p. 44). 

 

Considerando que a expressão “segurança jurídica”, consagrada já no 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988, é associada aos ideais de determinação, 

de estabilidade e previsibilidade do direito, foi mediante essa ideia que o constituinte 

guarneceu a missão de assegurar um direito mais harmônico (ÁVILA, 2011, p. 34). 

Considerando, de igual maneira, que o fenômeno jurídico (válido dever ser que é5), 

uma vez autônomo6, não se confunde com o fenômeno político; compreende-se, 

então, que a efetiva operacionalidade de uma segurança jurídica se dê onde o direito 

deve-se realizar, isto é, na atividade jurisdicional, ou juridicidade, enquanto 

considerada a autêntica realização do jurídico, e não uma mera “constatação prática” 

do político. Contudo, na perspectiva da realidade, não há segurança jurídica no 

                                                      
5 Expressão muito utilizada por Castanheira Neves (1985, p. 86) identifica uma dupla faceta do direito. 
O direito que é, compreendido como a realização do direito mediante sua aplicação concreta de 
constituição da realização do direito, em sua faceta praxiológica. E o direito que deve ser, 
compreendido enquanto o núcleo normativo-formal do direito, em sua faceta positivista, garantidora 
da coercibilidade necessária para a implementação da medida. 
6 Nesta questão, têm-se que “na linha do funcionalismo (aqui entendido como o normativismo e o seu 
lógico-sistematismo) o direito deixa de ser um auto-subsistente de sentido e de normatividade para 
passar a ser um instrumento – um finalístico instrumento e um meio ao serviço de teleologias que de 
fora o convocam e condicionantemente o submetem” (CASTANHEIRA NEVES, 2002, p. 30). 
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Brasil, segundo Ávila (2011, p. 108), porque os órgãos aplicadores não confirmam as 

previsões feitas para a maior parte das suas decisões.  

Assim, a segurança jurídica deve servir como referencial teórico básico para a 

aspiração a um Estado desejável, funcionando como “juízo axiológico concernente 

àquilo que se julga bom existir de acordo com determinado sistema de valores” 

(ÁVILA, 2011, p. 108). Entretanto, a segurança jurídica, para Ávila (2011, p. 109-110), 

é norma-princípio de um sistema jurídico pós-positivista, pois argumentativo, 

levando em conta que “de um lado, defende a segurança jurídica como dever 

decorrente do direito posto”, e de outro, “sustenta que a sua realização depende da 

reconstrução de sentidos normativos por meio de estruturas argumentativas e 

hermenêuticas”, não constituindo um mero posto.  

Desta maneira, sendo princípio e direito fundamental, a segurança jurídica se 

mostra marco-teórico apto a realizar uma prática efetiva de seu conteúdo, qual seja, a 

noção de que o direito exige um mínimo de certeza, eficácia, ausência de 

arbitrariedades e determinabilidade (Bestimmtbarkeit) para que se possa adimplir a 

racionalidade democraticamente necessária (ÁVILA, 2011, p. 109-127), onde ressalta-

se a importância de observar-se a segurança jurídica como sendo uma qualidade de 

um sistema que dá certeza e garante direitos, sobretudo os direitos fundamentais 

(ÁVILA, 2011, p. 126-131); como é o caso da igualdade. 

Assim, no conteúdo jurídico do direito fundamental à igualdade, mais 

especificamente no tratamento igualitário perante o poder judiciário, tem-se que a 

aplicação da igualdade depende de que fins diversos conduzam à medidas diferentes 

de controle e, por isso, há finalidades e finais objetivos na construção do direito 

(ÁVILA, 2016, p. 193-194), fazendo com que a violação de alguma norma jurídica, ou 

de critérios que conservem o “ordenamento jurídico como um todo”, como é o caso 

do princípio da igualdade, signifiquem na violação de outros princípios fundamentais 

do sistema jurídico. E, “embora não pareça, a proteção da igualdade é uma forma 

indireta de se proteger a segurança jurídica” (ÁVILA, 2011, p. 223). Assim, o dever de 

manter igualdade normativa, em perspectiva geral e abstrata da postulação 

mandamental, exige a aplicação desta de maneira uniforme e impessoal, salvo em 

casos de aplicação diversa fundamentada pelo discrímen. 

Contudo, a dimensão problemático-prescritiva do direito fundamental à 

igualdade advém das prestações do Poder Judiciário. Dessa forma, quando este 
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poder é acionado para resolver conflitos deverá empreender idêntica solução jurídica 

proferida em ocasião de resolução de conflito anterior relevantemente semelhante, 

exceto quando fundamentadamente demonstrada como incabível, seja pela não mais 

correção da tese cuja aplicação se pretende, ou de dissonância do caso paradigma. 

Nesse sentido: 

 

Dessa exigência de uniformidade aplicativa, decorrente da igualdade, podem ser 
deduzidos os elementos de confiabilidade e calculabilidade que compõem a 
segurança jurídica: de confiabilidade, porque o dever de aplicação uniforme gera 
o dever de manutenção da mesma decisão para casos iguais, favorecendo a 
estabilidade e a vinculatividade do Direito; de calculabilidade, visto que o cidadão 
pode prever a mesma solução para casos iguais, planejando suas atividades ao 
saber que, praticando o mesmo ato, a ele deverá ser atribuída idêntica 
consequência (ÁVILA, 2011, p. 224). 

 

O princípio segundo o qual sob iguais condições, as consequências devem 

também ser iguais, é consequência lógica do caráter geral da norma, que prevê, que 

diante de determinadas condições deve ser implementada determinada 

consequência, pondera Ávila (2016, p. 148). Contudo, responde que há possibilidade 

de atribuir significação autônoma à igualdade, enquanto instrumento para garantir 

tratamento não-desigual, isto é, estabelecendo que pelo simples fato de uma pessoa 

ter sido tratada de um certo modo (correto, sobretudo do ponto de vista de uma 

razão moral adicional) já se constitui razão suficiente para se exigir tratamento 

igualitário em situações análogas. Rosito (2012, p. 130) observa que o princípio da 

igualdade visa duplo objeto, a um, propicia a garantia individual contra perseguições, 

e a dois, tolhe favoritismos, constituindo assim, por excelência, o fundamento natural 

e dogmático de toda e qualquer ordem que busque o tratamento igualitário e a 

aproximação do discurso racional no âmbito jurídico, sobretudo na prática dos 

precedentes judiciais com vinculatividade obrigatória. 

Assim, mostra-se necessário que os juízes se importem com a igualdade, não 

enquanto um mero princípio de paridade de armas dentro do processo, mas 

busquem a sua concretização no momento mais importante de suas atividades 

jurisdicionais, conferindo adequada, correta e sistematicamente coerente tutela 

jurisdicional; resolvendo litígios sobre os quais já foi proferida tese satisfatoriamente 

e racionalmente justificada (ROSITO, 2012, p. 134).  



 

 

 
 

Bárbara Guerra Chala & Lucas Moreschi Paulo | 141 

 

Portanto, é evidente que a defesa e a garantia da segurança jurídica e da 

igualdade são deveres do Estado, sobretudo dos operadores do direito, e deve ser 

resguardada, sob pena de constituir-se um direito incerto, inseguro, instável, isto é, 

um não-direito. E mais, uma vez que tais princípios constituem direitos 

fundamentais, os cidadãos que submetem suas lides à tutela jurisdicional estatal são 

credores desta prestação positiva e adequada do Poder Judiciário. 

Desse modo, não se admitiria, sobretudo na formulação de teorias que 

busquem a racionalização do discurso jurídico e a aproximação da concretização de 

critérios de justiça, coerência e universalidade das razões (MACCORMICK, 2008, p. 

264), que tais noções conduzissem a um produto jurídico que o padronizasse para 

sempre, em uma imutável ordem de cogência ahistórica7. Nesse sentido, refere-se 

que os instrumentos jurídicos que servem de referencial interpretativo para 

solucionar casos análogos e futuros, diz-se, precedentes, servem para promover, de 

maneira mais fácil, a estabilidade e a harmonização da jurisprudência, quando 

cabível, a ponto de afastar ultrajantes arbitrariedades, promovendo o tratamento 

igualitário em um cenário de incremento da coerência no sistema jurídico.  

Coerência8, entretanto, não é um simples seguir e reaplicar as teses conforme 

anteriormente decidido. Seu núcleo essencial se traduz, na perspectiva jurisdicional, 

                                                      
7 O direito, enquanto constructo da racionalidade histórica de certa comunidade é, por essência, 
mutável, adaptável e sujeito a acompanhar a evolução axiológico-comunitária. Negar este aspecto 
seria negar conceitualmente o direito. Por não ser um produto finalizado, não pode ser identificado 
por um mero dado ahistórico. O direito se desenvolve materialmente a partir da dialética da história, 
por isso é um continuum constituendo, nunca um produto finalizado (CASTANHEIRA NEVES, 1976, 
p. 12-13). Deste modo, não se admitiria, sobretudo na formulação de teorias que busquem a 
racionalização do discurso jurídico, bem como a aproximação da concretização de critérios de 
coerência, que tais noções conduzissem a um produto jurídico que o padronizasse em um imutável. 
Portanto, não se deve entender os instrumentos processuais de carga vinculante como sendo 
definitivos, porquanto há mecanismos de prevenção da imutabilidade histórico-social do direito, tanto 
no common law, conceitualmente integrado na utilização dos precedentes, quanto exportado para o 
ordenamento jurídico brasileiro.  
8 A coerência pode ser classificada em forte ou fraca. As teorias coerentistas fortes defendem que a 
coerência é uma condição necessária e suficiente para a justificação jurídica, e é considerada uma base 
que compreende regras e princípios, de maneira que uma “decisão é considerada justificada em 
virtude de sua coerência tanto com o direito posto quanto com padrões morais” (COL, 2012, p. 54). Já 
as teorias coerentistas fracas, são aquelas que postulam ser, a coerência, uma condição necessária, 
porém não suficiente da justificação jurídica, porquanto outros elementos são necessários para a 
justificação, porquanto outros elementos devem ser avaliados, como é o caso das consequências 
(MACCORMICK, 2008, p. 139-140). Adere-se à faceta fraca da utilização da coerência no raciocínio 
jurídico, uma vez que o sistema jurídico que se preocupe apenas com a coerência caíra no mesmo 
equívoco de Kelsen (2006, p. 1), no qual o direito não encontra sua validade no conteúdo, mas sim na 
legitimidade de quem o constituiu, assim, Alexy sustenta que toda a manifestação que realize o direito 
deve pretender à correção moral-material fundamentada da ordem jurídica (ALEXY, 2011a, p. 43-83). 
Assim, um sistema jurídico que seja meramente justificado por critérios morais quaisquer leva a uma 
conexão necessária que vale para todos os ramos do sistema jurídico, a ponto de admitir a manutenção 
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numa orientação do sentido do direito, daquilo que se presta a solucionar, dos seus 

fundamentos, e de quais respostas são juridicamente aceitas e quais não são, ou 

ainda que só serão aceitas a partir de um esforço argumentativo maior – se razoável e 

coerente. Assim, admitem os precedentes, e inclusive conceitualmente o necessitam, 

que suas teses estejam sujeitas, quando necessário, a revisitações, reformulações, 

atualizações, não aplicações e superações. 

 

3 Do sistema de precedentes e das suas vinculatividades 

 

Necessário explorar a necessidade de observância e do respeito às decisões e 

teses com vinculatividade reconhecida, emitidas aos julgamentos pelos tribunais 

superiores, tendo como maior exemplo de destaque, os precedentes judiciais. 

O Código de Processo Civil de 2015 propôs a implementação de uma 

sistemática dos precedentes9, garantindo assim uma nova discussão pátria a respeito 

do papel da segurança jurídica enquanto garantidora de maior previsibilidade das 

respostas jurisdicionais. Não mais sendo tolerado, pelo menos no plano formal, a 

existência de juízes julgando de maneira distinta casos semelhantes, aos quais já foi 

atribuída tese jurídica satisfatória por certas esferas do Poder Judiciário. A 

preocupação do legislador com a segurança jurídica e, por conseguinte, com a 

manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente vem explicita no artigo 

926 do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/15). Nesta linha, Zanetti 

Júnior (2015, p. 1701), argumenta sobre o caminho que adotou o legislador, a 

contemplar hipóteses de julgamentos cuja tese vincularia de pronto: 

 

A mudança de paradigma consiste em abandonar o caráter meramente 
persuasivo da jurisprudência anterior (precedentes persuasivos) para assumir o 
papel normativo dos precedentes atuais (precedentes vinculantes). A finalidade 
desta mudança está em assegurar a racionalidade ao direito e ao mesmo tempo 
reduzir a discricionariedade judicial e o ativismo judicial. Os princípios da 
igualdade e segurança jurídica, normalmente elencados para justificar a teoria 
dos precedentes, são consequências colaterais do atendimento da racionalidade e 
universalidade das decisões. 

                                                                                                                                                                     
de um sistema jurídico como o do nacional-socialismo, que se baseou em princípios (Rassen und 
Führerprinzip) (ALEXY, 2011a, p. 94). Daí a importância de saber que a pretensão à correção implica 
uma pretensão à fundamentabilidade, no sentido de que exigências que uma moral deve cumprir 
minimamente para não ser identificada como falsa, bem como a exigências que uma moral deve 
cumprir ao máximo para ter a perspectiva de ser uma ou a moral correta” (ALEXY, 2011a, p. 96-97). 
9  Bustamante (2012, p. 479-484) afirma que os precedentes geram regras jurisprudenciais com 
obrigações prima facie. 
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Contudo, o precedente é originalmente derivado da cultura do common law10, 

em especial do stare decisis (et non quieta movere), na qual há a formulação do 

ideário de promoção da segurança jurídica e da igualdade entres os jurisdicionados a 

partir, principalmente, da previsibilidade das decisões judiciais (MARINONI, 2010, 

p. 125). Sem considerar, portanto, para esta promoção, a previsibilidade legal, tal 

sistema necessita de previsibilidade das decisões a partir do Poder Judiciário. Nesta 

tradição o direito foi construído como uma prática deliberativa cooperativa e 

continuada, cuja intenção imediata não é a aplicação ou criação de normas de 

condutas aprioristicamente, como tradicionalmente ocorre nos ordenamentos 

jurídicos de cultura romano-germânica, mas a de solução judicativa de problemas 

práticos que surgem da vida em sociedade, preferencialmente pela identificação de 

resposta contida em certo costume comunitário11, não querendo prever todos os 

problemas que possivelmente surgirão e suas soluções hipotéticas e em abstrato.  

Schauer (1991, p. 182), entretanto, reconhece possibilidade de existirem 

sistemas jurídicos baseados em regras, mas que valorizam fortemente o uso dos 

precedentes, in verbis: 

 

In dealing both with authoritative interpretations of statutes and with common-
law decisions, legal systems characteristically purport to rely on precedente, 
and frequently justify that reliance by reference to many of the same virtues 
that are used to justify rule-based decision-making, such as predictability, 
stability, and decision-maker disability. This suggests that there may be and 
affinity between rule-based and precedent-based decision-making, an affinity 
that itself may explain why decision-making systems valuing these traits finds a 
place both for rules and for a strong system of precedents.12 

                                                      
10 Tradição da qual não fazemos parte, mas que tem servido como importante marco teórico-prático 
para as discussões atinentes as questões envolvendo os precedentes, uma vez constatada que os 
institutos têm um melhor funcionamento quando abordados com sua essência originária. E 
considerando, como se vê no decorrer do presente trabalho, o importante instrumento que podem ser 
os precedentes em busca de um direito mais coerente. Conceitualmente, o Common Law é o 
ordenamento jurídico derivado das decisões jurídicas, ao invés de legislações ou de constituições 
(ROSITO, 2012, p. 74). Duxbury (2008, p. 32) ressalta que o significado dos precedentes no direito 
inglês nem sempre significou a mesma coisa, tendo sofrido alterações em seu sentido desde os tempos 
do período medieval até a época contemporânea, passando da mera interpretação case to case, para o 
modelo da persuasão, inaugurando a common law, e, ao final, concretizando o período da vinculação 
destes pronunciamentos. 
11 Nesse sentido, Blackstone (1979, p. 69) refere que “judicial decisions are the principal and most 
authoritative evidence, can be given, of the existence of such a custom as shall form a part of the 
common law”. Decisões judiciais são a principal e maior evidencia autoritativa, que pode ser dada, da 
existência de tal costume que constituirá uma parte do common law (tradução nossa).  
12 Ao lidar tanto com interpretações autoritativas de leis quanto com decisões do common law, os 
sistemas jurídicos caracteristicamente pretendem se basear em precedentes e frequentemente 
justificam essa confiança por referência a muitas das mesmas virtudes que são usadas para justificar a 
tomada de decisões baseadas em regras, tais como previsibilidade, estabilidade e incapacidade do 
julgador. Isso sugere que pode haver uma afinidade entre a tomada de decisão baseada em regras e 
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Nesse diapasão, têm-se que o termo “precedente”, em sua acepção clássica, 

remonta à esta tradição jurídica em que seu papel é o de ser observado enquanto 

fonte primária informadora do direito. Neste modelo, nenhuma decisão jurídica é 

declarada, ab initio, como precedente; somente historicamente, ao ser utilizada pelas 

partes e na fundamentação de novas decisões judiciais, é que uma decisão começará 

a ganhar a status de precedente. E o fará a partir das razões de decidir, se 

exemplares, racionalmente construídas e aptas a orientar casos relevantemente 

semelhantes. Elas serão utilizadas, em um constructo histórico, para a resolução de 

conflitos, de modo que, posteriormente, as decisões nas quais foram insculpidas 

sejam reconhecidas como precedentes.  

Nesses termos, está a concepção de precedente defendida por MacCormick, 

em que precedente tem, em si incorporado, uma ratio decidendi13 formal somada a 

uma teoria dos precedentes persuasiva. A razão para tanto é que, para MacComick, 

os sucessivos julgamentos sob determinada temática darão coerência ao sistema do 

direito, em um processo de reconstrução racional da ratio decidendi, ou seja, o 

precedente é definido a partir do seu uso através do tempo, e ganha força, sentido, 

pela sua utilização nas decisões dos demais julgadores. (MACCORMICK, 1987, p. 171) 

Destarte, como já sublinhado, o Código de Processo Civil de 2015 regula no 

seu Livro III da Parte Especial, de maneira inovadora no ordenamento jurídico 

pátrio, o sistema judicial de precedentes. Para tanto, o legislador elencou alguns 

mecanismos que terão observância obrigatória, e que, além de contribuir para a 

segurança jurídica, mostram-se também como meios de otimização dos julgados, 

privilegiando a celeridade processual, diante de um Poder Judiciário cada vez mais 

abarrotado de processos.  

Com a edição da aludida lei processual, os precedentes brasileiros, nos casos 

previstos como tanto, foram alçados à posição de precedentes obrigatórios, sendo a 

                                                                                                                                                                     
baseada em precedentes, uma afinidade que pode explicar por que sistemas de tomada de decisão que 
valorizam essas características encontram um lugar tanto para regras quanto para um forte sistema de 
precedentes (tradução nossa). 
13 Para MacCormick (2008, p. 203) “uma ratio decidendi é uma justificação formal explícita ou 
implicitamente formulada por um juiz, e suficiente para decidir uma questão jurídica suscitada pelos 
argumentos das partes, questão sobre a qual uma resolução era necessária para a justificação da 
decisão do caso”. Além disso, a ratio decidendi é a regra ou princípio de decisão para a qual um dado 
precedente é fonte autorizada, quer essa regra ou princípio de decisão seja então tratado como 
vinculante ou somente como persuasivo em algum grau para os posteriores juízos em questões 
similares (2008, p. 211), contudo, “uma decisão desse tipo precisa ser logicamente universal ou ao 
menos ser posta em termos razoavelmente universalizáveis, e precisa também ser aberta à justificação 
posterior em termos de argumentos sobre consequências, consistência e coerência (2008, p. 202).  
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eles reconhecido um status jurídico diferenciado, tão logo prolatada a ratio juris de 

certos pronunciamentos judiciais. Surge, então, o sistema de precedentes brasileiro, 

concedendo protagonismo a instrumentos processuais de eficácia vinculante, 

destacando para tal, além do controle concentrado de constitucionalidade, súmulas 

vinculantes e enunciados de súmulas do STJ e STF, o incidente de assunção de 

competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas e os recursos especial 

e extraordinário repetitivos, disciplina dado pelo “rol” de precedentes de 

vinculatividade14 obrigatória não taxativo15 do artigo 92716 do Código de Processo 

Civil, e também nas hipóteses de cabimento dos dois institutos pensados para 

compelir a vinculatividade obrigatória de alguns julgamentos, quais sejam, a 

Reclamação, prevista nos artigos 988 e ss./CPC, e o Regime de julgamento de 

Recursos Repetitivos, cuja observância é requisitada a partir de uma interpretação 

teleológico-sistemático do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.  

Nessa linha, cumpre consignar que aqui a vinculatividade se dá em “razão do 

princípio da universalidade e na regra formal de justiça de tratar igualmente os 

iguais. Casos semelhantes, em seus aspectos essenciais, devem receber semelhantes 

interpretações e qualificações jurídicas” (GAVIÃO FILHO, 2016, p. 35). 

A vinculatividade dos precedentes brasileiros, portanto, tem direção vertical 

ou horizontal. Sobre este aspecto, comenta Gavião Filho (2016) que “diz respeito à 

direção da relação entre o órgão jurisdicional do caso precedente e o órgão 

jurisdicional do caso presente, objeto de interpretação e aplicação do direito em uma 

situação concreta determinada”. Assim, na perspectiva vertical, o juiz a quo deve 

                                                      
14 Para Peczenik (1997, passim), existem 4 tipos diferentes de força vinculante dos precedentes: a) 
vinculação formal (formal bindingness), b) sem vinculação formal, mas dotado de força (not formally 
binding but having force), c) sem vinculação formal e desprovido de força, mas proporcionando 
auxílio adicional (not formally binding and not having force but providing further support) e d) mera 
ilustratividade ou outro valor (mere illustrativeness or other value). 
15 Alguns problemas evidentes surgem da compreensão que quis dar o código a esta sistematicidade, 
uma vez que haveria a criação de um sistema completamente contraditório, eis que seria possível, a 
título exemplificativo, admitir-se que “um precedente advindo de um IRDR de um tribunal de justiça 
seria vinculante, enquanto um precedente advindo do tribunal pleno do STF sobre matéria 
constitucional seria meramente persuasivo” (PEIXOTO, 2018, p. 176). Assim, deve-se entender, para 
oportunizar a utilização dos conceitos trazidos pelo código, que o rol de precedentes obrigatórios não 
deve ser visto como exaustivo, mas como exemplificativo, uma vez que o próprio sistema jurídico exige 
que as interpretações atendam à estabilidade, segurança jurídica, igualdade, integridade e coerência, 
que devem ser preservados pelo judiciário. 
16  Quais sejam: a) as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade; b) os 
enunciados de súmula vinculante; c) os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 
d) os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria 
infraconstitucional; e) a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 
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obedecer ao precedente frente a hierárquica na estrutura do sistema de justiça. 

Aplica-se esse modelo de vinculatividade à juízes e tribunais que devem aplicar 

entendimentos fixados pelos seus superiores hierárquicos a casos semelhantes aos já 

interpretados e julgados. 

Já na perspectiva horizontal, o tribunal deve ser coerente com a jurisprudência 

interna, ocorrendo a vinculatividade em “razão do princípio da universalidade e na 

regra formal de justiça de tratar igualmente os iguais. Casos semelhantes, em seus 

aspectos essenciais, devem receber semelhantes interpretações e qualificações 

jurídicas” (GAVIÃO FILHO, 2016, p. 35). Ainda, sobre o efeito vinculativo destes 

precedentes para os juízos inferiores, sua vinculatividade não será total e obrigatória, 

como no caso dos precedentes verticais, mas persuasiva. Assim, para Gavião Filho 

(2016, p. 35) “não se pode falar em vinculatividade jurídica aos precedentes dos 

tribunais, tampouco se pode entender que os juízes de tribunais estão livres para se 

desviar, sem mais, dos precedentes dos tribunais aos quais pertencem”. 

Portanto, no Brasil está presente um sistema de precedentes cuja 

vinculatividade de sua ratio decidendi é imperativo-categórica aos casos 

relevantemente semelhantes; tais hipóteses, pensadas para garantir maior isonomia, 

segurança jurídica e economia processual do sistema jurídico (ROSITO, 2012, p. 

158). Ante a isto, nota-se que em nome da coerência, segurança jurídica e da 

igualdade entre a materialização dos efeitos das decisões judiciais, devem ser 

seguidas as orientações e entendimentos fixados pelos órgãos jurisdicionais de maior 

hierarquia, no que concerne à capacidade de julgamento com efeito vinculante, na 

perspectiva interna do Poder Judiciário.  

 

Conclusões 

 

À guisa de conclusão, demonstrou-se que os valores fundamentantes da 

operabilidade adequada de qualquer ordem jurídica democrática devam ser os 

princípios da segurança jurídica e da igualdade, sendo conceitualmente necessário 

que o direito se manifeste em respeito aos dois preceitos. De modo que, ao respeitar 

tais axiomas jurídicos, bem como aos direitos fundamentais do ordenamento 

jurídico, se estará realizando um direito a partir de uma prática mais coerente e 
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racional, assim refletindo, a experiência judicante, em uma jurisprudência 

harmônica, como conceitualmente exige o direito. 

No âmbito dos direitos fundamentais, nota-se que a preocupação em se ter 

uma prática jurisdicional mais célere, processualmente econômica, efetiva, justa, 

confiável e igualitária, necessita que sejam respeitados valores conceitualmente 

imbricados na atuação jurídica do Estado democrático de direito; in casu, dos 

direitos fundamentais à igualdade e à segurança jurídica. Os mencionados direitos, se 

concretizados, terão o condão de promover a jurisprudência a verdadeiro marco 

prático-referencial de coordenação das condutas sociais, à medida que os cidadãos 

poderão antever as consequências aplicáveis aos seus atos. 

O Direito, enquanto fruto da prática social-comunitária, fundada na 

observância de princípios universais, dentre os quais estão sensivelmente presentes 

os princípios da igualdade e da segurança jurídica, não é satisfeito apenas pela 

interpretação e aplicação racional das normas jurídicas, porquanto necessariamente 

deve ter sua prática coordenada sob uma perspectiva histórico-institucional de 

salvaguarda das justas expectativas dos cidadãos, bem como de seus direitos de 

serem tratados, quando iguais perante quaisquer circunstâncias relevantemente 

semelhantes, e tendo como paradigmas respostas juridicamente aceitáveis, 

igualmente. Desse modo, para uma melhor interpretação teleológica da ordem 

jurídica como um todo é imprescindível que esta se funde em uma prática 

racionalizada, que resolva os problemas que emergem da sociedade e não discrimine 

quem não possa ser discriminado, daí que necessariamente deve-se postular por uma 

jurisprudência harmoniosa sob o aspecto da prática coerente do Direito 

Outrossim, através da análise dos fenômenos do direito, da jurisprudência e 

da coerência, bem como dos conteúdos materiais dos princípios da igualdade e da 

segurança jurídica, e a sistemática dos aludidos instrumentos de harmonização de 

jurisprudência, pode ser aferido que o direito, enquanto fruto da tradição da Europa 

ocidental, necessariamente exige – isto é, faz parte de seu conceito – que sua 

materialização se dê de modo igualitário, atribuindo respostas semelhantes às lides 

fundadas em fatos relevantemente similares, aos quais já foram atribuídas, dentro do 

sistema, respostas jurídicas razoavelmente racionais e desejáveis. 

Neste sentido, viu-se que a teoria dos precedentes pode ser alçada ao patamar 

de protagonista da concretização de ambos os direitos fundamentais tratados, 
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inclusive com a autêntica preocupação judiciária de promoção da harmonização, 

estabilidade e maior coerência da jurisprudência, concretizando os direitos 

fundamentais à segurança jurídica e à igualdade, em especial no âmbito da atuação 

judicante. Além disso, verificou-se que os aludidos instrumentos processuais não têm 

apenas o caráter vinculante, porquanto são aptos a promover uma alteração do 

paradigma cultural-institucional da ordem jurídica como um todo, compelindo juízes 

e tribunais a atentarem, inclusive, ao sentido material da jurisprudência. 

Por fim, cumpre assinalar que se verificou, associando-se à ótica do modelo 

teorético de coerência fraca, a qual se filia MacCormick, que a manifestação 

harmônica e coerente do direito não significa correção e justificabilidade “total” da 

decisão que argumentativamente valeu-se, p.e., dos precedentes, porquanto apenas 

sinaliza, com certeza, a correção do decidido quanto à sua adstringência à 

jurisprudência e à força vinculante da sistemática jurídica, e não quanto à correção 

de seu conteúdo material e as consequências que advirão. 
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Introdução  

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a saúde como direito fundamental 

de todos os cidadãos brasileiros, definindo como princípios básicos para a sua 

implementação a universalidade, igualdade e integralidade (BRASIL, 1988).  

Em razão da complexidade das questões que envolvem a promoção, proteção e 

recuperação da saúde dos cidadãos, a efetivação deste direito, entretanto, demanda 

mais do que um simples comando normativo. É através de políticas públicas que o 

Poder Público define a alocação de recursos e a forma como o sistema público será 

gerido. 

Para auxiliar a elaboração destas políticas, o Poder Público deve se munir de 

dados e indicadores que propiciem uma gestão adequada dos recursos e viabilizem o 

um efetivo atendimento da população. Isto porque os indicadores na área da saúde, 

quando analisados em conjunto com as características socioeconômicas de uma 

população, revelam a importante relação entre a saúde, seus determinantes sociais e 

a organização do sistema de atendimento aos cidadãos.  

Neste contexto, a epidemiologia, como ciência que busca identificar as 

diferenças entre incidências e prevalências de doenças / eventos relacionados à saúde 

a partir de dimensões como a população, o tempo e o lugar é, como demonstraremos 

a seguir, um importante instrumento para a elaboração destas ações.  

Assim, através da utilização de dados epidemiológicos para a elaboração de 

políticas públicas na área da saúde, podemos buscar a efetivação da equidade, 

                                                      
1  Advogada Pública. Doutoranda em Direito pela PUCRS. E-mail: luciana.lucas@edu.pucrs.br. Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4242450E4 

https://doi.org/10.36592/9786587424019-7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4242450E4
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considerada como um meio de corrigir iniquidades e garantir a efetivação do 

princípio da igualdade na sua conotação material.  

Veja-se que as políticas de equidade na saúde visam atender as necessidades 

dos cidadãos mais vulneráveis e, consequentemente, mais expostos aos riscos de 

adoecer ou falecer em decorrência de características econômicas, sociais, culturais e 

históricas. 

Trata-se de um tema que apresenta grande relevância social na medida em que 

envolve todos a sociedade e está relacionado aos direitos fundamentais mais básicos 

do ser humano (vida, saúde e dignidade). Além disso, há extrema relevância na 

análise jurídica da matéria na medida em que ainda existe muita controvérsia quanto 

à promoção de ações afirmativas, devendo ser analisados os benefícios e os 

argumentos contrários à sua promoção pelo Poder Público. Assim, a presente 

pesquisa busca analisar se as políticas de ações afirmativas são instrumentos 

importantes para a promoção de equidade em saúde no Brasil. 

Para tanto, no primeiro tópico será abordada a relação entre epidemiologia e 

saúde. No segundo, trataremos da definição e escopo das ações afirmativas, com uma 

breve análise dos argumentos favoráveis e contrários à sua realização. Por fim, 

examinaremos a importância das ações afirmativas para a efetivação do princípio da 

equidade em saúde no Brasil. 

Trata-se de pesquisa qualitativa de dados, com objetivo exploratório e 

descritivo. Adotado o método de abordagem o dedutivo, partindo-se de uma 

premissa e buscando-se chegar à conclusão através da utilização de premissas. Como 

método procedimental, utilizado o método funcionalista. Como método de 

interpretação, adotado o sociológico. Por fim, quanto ao procedimento, realizada 

pesquisa bibliográfico-documental. 

 

1 A relação entre epidemiologia e saúde 

 

A epidemiologia é uma das disciplinas centrais que compõem o campo da 

Saúde Coletiva, tendo origem na remota antiguidade, registrada nos escritos 

hipocráticos, nos quais  indicado que a falta de saúde originar-se-ia na desarmonia 

entre o homem e o ambiente (GOLDBAUM, 1997). 
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Moisés Goldbaum (1997) apresenta ainda um conceito que traduz bem o 

instituto: 

A epidemiologia contempla a apropriação do processo saúde-doença em 
populações humanas como seu objeto de estudo, descrevendo sua distribuição 
em termos de freqüências, procurando entender suas determinações e 
estabelecendo as orientações para que se possa intervir de modo coerente no 
quadro de saúde das mesmas, seja na promoção da saúde, seja na prevenção, 
recuperação e reabilitação (GOLDBAUM, 1997, p. 64). 

 

Ela tem por objeto o estudo da ocorrência de eventos de saúde em 

coletividades humanas, assim como a análise de padrões de distribuição destas 

incidências e dos respectivos fatores de risco em diferentes segmentos populacionais, 

geográficos e temporais. Portanto, busca identificar os riscos de doenças em 

subgrupos populacionais através da correlação com a sua exposição a fatores de 

riscos (BARROS, 1997).  

Em suma, a epidemiologia busca identificar diferenças entre incidências e 

prevalências de doenças ou algum índice de saúde observando-se as dimensões 

pessoa, tempo e lugar. 

Exemplo claro desta relação foi apontado no relatório sobre a situação 

sanitária mundial de 1995, publicado pelo Fórum Mundial de Saúde, o qual 

demonstrou que o principal fator de mortalidade e a primeira causa de morbidade e 

de sofrimento em todo o planeta não consistia em nenhuma doença 

infectocontagiosa ou a problemas relacionados com a assistência, mas se referia a 

uma situação bastante conhecida em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento: a extrema pobreza (GARRAFA; OSELKA; DINIZ, 2009). 

No Brasil, desde a década de 1960 já existem dados disponíveis acerca da 

influência da disparidade social na saúde da população, vez que os filhos de mães 

brancas estavam sujeitos a uma mortalidade 41% menor do que os filhos de mães 

negras. Além disso, comprovado que o nível de instrução da mãe e uma variável com 

grande influência no índice de mortalidade infantil (CUNHA, 1997). 

Barros (1997) mencionava que os indicadores da década de 1990 

demonstravam que a proporção de óbitos neonatais variava de 12% a mais de 60% 

nas diversas áreas de cobertura das Unidades Básicas de Saúde da Cidade de 

Campinas, justificando ações específicas de saúde em cada região. 

De fato, as disparidades socioeconômicas influenciam fortemente na 

ocorrência de fatores de risco, com o que se percebe que através da sua identificação 
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já é possível ao Estado e à Sociedade intervir visando à correção desse fator 

(BARROS, 1997).  

Diante disso, mostra-se fácil correlacionar a epidemiologia com o princípio da 

equidade em saúde, pois, como demonstrado acima, existem dados e bibliografia 

suficiente para comprovar a existência de diferenças nas condições de vida da 

população conforme o seu lugar de residência e posição socioeconômica (CUNHA, 

1997).  

Sobre a forma de materialização da equidade em saúde, Ligia Maria Vieira-da-

Silva e Naomar de Almeida Filho dizem que: 

 

No caso específico da saúde, o exercício da eqüidade pode se materializar no 
processo de formulação das políticas de saúde e das políticas públicas 
intersetoriais que podem ter impacto sobre os determinantes sociais da saúde. 
Nesse sentido, eqüidade corresponderia à participação e governança 
determinada pela cidadania plena, em um contexto de liberdade e democracia 
(VIERIA DA SILVA; ALMEIDA FILHO, 2009, p. s220). 

 

Importa ressaltar que a saúde é área pioneira no acolhimento das populações 

mais vulneráveis, já que reconhece que as desigualdades sociais são determinantes 

que geram o processo de adoecer e de morrer de forma diferenciada nos diversos 

segmentos sociais. Ou seja, através da análise dos dados epidemiológicos é possível 

desenvolver projetos buscando beneficiar populações especialmente referenciadas.  

Por exemplo, a desigualdade na oferta de serviços de saúde nas áreas urbanas 

ocupadas pela população mais carente é uma problemática de fácil observação e cujas 

informações poderiam ser utilizadas pelo Poder Público para o direcionamento de 

intervenções específicas. Logo, o sistema de saúde pode contribuir para a superação 

das desigualdades sociais através da redistribuição da oferta e perfil de ações e 

serviços, redefinindo a dimensão dos grupos que serão por ela atendidos (SOUTO et 

al, 2016).  

Diante disso, passaremos a seguir a abordar o movimento das políticas 

públicas de ações afirmativas na área da saúde no Brasil, como forma de viabilizar 

maior equidade no atendimento da população. Analisando suas vantagens, assim 

como as críticas que são feitas a este instituto, com vistas a verificar sua importância 

na efetivação do direito à saúde. 
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2 O movimento das ações afirmativas na área da saúde  

 

As políticas de equidade em saúde podem ser manifestadas através de ações 

afirmativas, instituto que também é chamado de discriminação positiva, 

discriminação reversa, ação positiva, ação corretiva, ou medida compensatória. 

Tratam-se de ações realizadas em benefício de alguns grupos sociais que, por meio de 

um tratamento jurídico diferenciado de caráter temporário, buscam corrigir as 

desigualdades existentes entre estes grupos e outra parcela da sociedade, diferenças 

estas que, majoritariamente, são oriundas de práticas discriminatórias (MENEZES, 

2003).  

Alan coelho Duarte as define da seguinte forma: 

 

Ações afirmativas podem ser entendidas como soluções de caráter temporário, 
tomadas pelo Estado ou pela iniciativa privada, cujo intuito primordial é o de 
corrigir e compensar distorções históricas ou mesmo atuais, causadas por 
motivos escusos que foram se acumulando com o decorrer do tempo e acabaram 
por prejudicar certo grupo específico, seja por critérios de raça, etnia, religião, 
gênero, etc. (DUARTE, 2014, p. 5) 

 

Portanto, são políticas focais elaboradas em favor de grupos discriminados ou 

historicamente marginalizados, visando combater discriminações de vários gêneros 

(como étnicas, religiosas ou de gênero) através da sua valorização social, econômica, 

política e cultural (AGUIAR; MENDES, 2016).  

Foram desenvolvidas a partir da pressão de grupos tradicionalmente 

discriminados pela sociedade, sendo que, após sua implantação, vêm se ampliando e 

consolidando ano após ano (HERINGER, 2014). Isto se deve, segundo a autora, em 

grande parte, ao trabalho de compilação e publicidade de dados e indicadores sociais 

que revelavam a dimensão das desigualdades no Brasil, o que permitiu que a 

sociedade conhecesse a sua extensão, viabilizando, assim, que fossem ampliadas as 

alternativas de políticas visando a sua redução. 

Sua realização se justifica na medida em que a história demonstra 

inequivocamente que a neutralidade estatal mostrou-se um grande fracasso, pois a 

discrepância social e econômica dos grupos dominantes e dos setores vulneráveis 

tem aumentado e se perpetuado (MELLO, 2011). 

Melo (2011) segue referindo que, apesar do acima dito, Constituição Federal 

de 1988 trouxe importante avanço para o direito à igualdade, na medida em que 
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deixou de ser uma norma estática, ou seja, meramente negativa, na qual determinada 

a proibição à discriminação, para promover uma igualização dinâmica e eficaz. 

Entretanto, as normas meramente proibitivas de condutas discriminatórias não são 

suficientes para a solução do problema. 

Com efeito, a Constituição Federal prevê, em diversos artigos, medidas que 

amparam ações afirmativas, tais como a previsão de proteção ao mercado de trabalho 

da mulher (art. 7º, inciso XX), reserva de vagas em concursos públicos para pessoas 

com deficiência (art. 37, inciso III), tratamento preferencial para empresas de 

pequeno porte (art. 170), entre várias outras. 

Entretanto, apesar desta previsão na Carta Magna, sabe-se que no Brasil e lei 

funciona através de uma conotação mais sociológica do que jurídica, razão pela qual 

a sua existência, por si só, não é suficiente para produzir o resultado prático 

necessário (MELLO, 2011). 

O autor ressalta ainda que, desde a Convenção Internacional sobre Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil em 26/03/1968, 

não é considerada discriminação racial a medida especial eventualmente tomada no 

intuito de viabilizar o adequado progresso de grupos raciais ou étnicos específicos a 

fim de permitir o exercício de direitos humanos e liberdades, contanto que isso não 

conduza à manutenção da segregação destes grupos e que não prossigam após 

obtidos os resultados almejados. 

Apesar de a definição de ações afirmativas não se confundir com a de cotas, já 

que aquelas seriam o gênero e estas a espécie, toda ação preferencial de membros de 

grupos discriminados - seja através de cotas, bolsas de estudo, vantagens, medidas de 

proteção ou auxílio financeiro - são abarcadas pelo conceito de ação afirmativa 

(DUARTE, 2014).  

Ainda que não se refira especificamente à área da saúde, Duarte (2014) refere 

que um fato de suma importância para conferir legitimidade às ações afirmativas foi 

o julgamento, no ano de 2012, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186, na qual questionada a política de 

cotas adotadas pela Universidade de Brasília (UnB) para ingresso nos cursos seus de 

graduação, sob a alegação de que ela violaria diversos preceitos fundamentais 

estabelecidos pela CF/1988. A ADPF foi julgada improcedente, tendo sido, portanto, 

decidido pela constitucionalidade do sistema de cotas da UnB. 
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Além disso, ainda em 2012, houve o julgamento de duas ações diretas de 

inconstitucionalidade que versavam sobre o princípio da reserva de vagas. Em ambas 

houve julgamento unânime favorável à constitucionalidade das políticas de ação 

afirmativa, inclusive no seu componente racial, o que trouxe legitimação ponto de 

vista jurídico, político e ideológico sobre a justeza e relevância das políticas de ação 

afirmativa (HERINGER, 2014). 

Tais decisões deixaram claro que o STF interpreta o princípio da igualdade 

através do corolário “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais” 

(DUARTE, 2014). 

Alguns meses após a decisão do STF, ocorreu outro importante fato que trouxe 

ainda mais legitimidade para as ações afirmativas. O Congresso Nacional aprovou a 

Lei nº 12.711/2012, a qual estabeleceu cotas nas instituições federais de ensino, 

determinando a reserva de percentual das vagas para estudantes de grupos 

específicos. Tal lei foi resultante de um projeto de lei que tramitou por mais de uma 

década no Congresso.  

Dois anos antes, importa lembrar, já havia sido promulgada a  Lei nº 

12.288/2010, que, segundo Alan Coelho Duarte (2014), constituiu verdadeiro marco 

na legitimação e disseminação das políticas ações afirmativas, vez que estabeleceu a 

integração da população negra através de medidas, programas e políticas de ação 

afirmativa destinadas ao enfrentamento das desigualdades étnicas em várias áreas, 

como educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios 

de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra e à Justiça. 

Na área da saúde, já existem algumas ações no Brasil que visam à promoção 

da equidade. A título de exemplo, mencionam-se a Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra (BRASIL, 2009); a Política Nacional de Saúde Integral 

das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (BRASIL, 2011a); e a Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(BRASIL, 2011b). Sobre a primeira, Souto (2016) refere que: 

 

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) marca o 
reconhecimento da população negra como sujeito de direitos e visa garantir a 
equidade na efetivação do direito humano à saúde da população negra em seus 
aspectos de promoção, prevenção, atenção, tratamento e recuperação de doenças 
e agravos transmissíveis e não transmissíveis, incluindo aqueles de maior 
prevalência neste segmento populacional, como, por exemplo, a doença 
falciforme (SOUTO et al, 2016, 56). 
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Apesar de todo este contexto, não são poucas as críticas às ações afirmativas. 

Dentre várias, podemos citar as que dizem respeito à necessidade de busca por 

critérios objetivos que auxiliem na definição dos beneficiários das ações afirmativas, 

evitando-se, assim, mais discriminação.  

Veja-se que há grande subjetividade na definição, por um grupo de pessoas, 

acerca da raça de uma terceira em um ambiente tão miscigenado quanto o brasileiro. 

Esta situação pode acabar violando o princípio da igualdade, já que é possível que as 

pessoas não sejam avaliadas da mesma forma em razão do imenso grau de 

subjetividade implícito a este processo (DUARTE, 2014).  

Outra crítica se refere à alegação de violação à meritocracia, sustentando que a 

resposta para os problemas de desigualdade do país deveria ser enfrentada na sua 

base. 

Além disso, sustenta-se que tais políticas podem, na realidade, aumentar a 

segregação e o preconceito, ao invés de corrigir desequilíbrios socioeconômicos. 

Ademais, existe um questionamento sobre a pertinência de políticas específicas para 

determinados grupos, pois poderiam estar atendendo pressões de movimentos 

sociais mais bem organizados ou que detenham mais acesso às instituições gestoras 

das políticas públicas. (SOUTO et al, 2016). Tal situação poderia inclusive estar 

aumentando a desigualdade com relação aos grupos verdadeiramente vulneráveis. 

Outra crítica versa sobre a alteração do ponto de partida de cada um dos 

beneficiários, de modo a tornar injusta uma inevitável competição entre eles. 

Portanto, não se questiona o benefício de promover a inclusão do maior número de 

pessoas na política pública ofertada, mas se critica a distribuição de renda pura e 

simplesmente, defendendo-se a remoção dos obstáculos que impediriam a busca de 

igualdades de oportunidades e a competição em situação de igualdade com os que 

possuem situação privilegiada (CLÈVE, 2015). A solução para essa situação, segundo 

o autor, seria propiciar meios para que todos pudessem desenvolver suas habilidades 

e, assim, estivessem em igualdade de condições para quaisquer disputas. 

Apesar das críticas, parece bastante razoável defender que situações diferentes 

sejam tratadas através de políticas públicas especialmente elaboradas para a 

superação da iniquidade verificada. Logo, compete ao Estado mais do que uma 

implementação formal do princípio da isonomia, devendo atuar de forma positiva 

com vistas à redução das desigualdades sociais (CLÉVE, 2015). 
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Por fim, ainda para este autor, necessário ressaltar que as ações afirmativas 

não pretendem promover novas desigualdades, desta vez em desfavor das maiorias, 

mas garantir a participação de presença mínima das minorias, objetivando romper 

preconceitos e/ou viabilizar meios para a sua superação, ainda que através de uma 

convivência juridicamente obrigada.  

Assim, adentrando especificamente no enfoque deste trabalho, passaremos a 

seguir a tratar da importância das ações afirmativas para a efetivação do princípio da 

equidade em saúde no Brasil. 

 

3 A relevância das ações afirmativas para a efetivação do princípio da 
equidade em saúde no Brasil 
 

O Brasil, por ser um Estado Democrático de Direito, fundamenta-se em 

aspectos como a cidadania, a dignidade e a soberania popular. Neste contexto, a 

saúde foi elencada como um direito fundamental de cidadania, tendo como um de 

seus princípios basilares a integralidade, que foi pensada na lógica do acesso e 

articulação de todas as ações e níveis de atenção à saúde (BRITO-SILVA; BEZERRA; 

TANAKA/2012). 

Ademais, a redação do art. 196 da CF/88 é clara ao dispor que o dever de 

promover a saúde à população foi elencado pelo constituinte como uma política de 

Estado (dever do Estado) em favor de todos os cidadãos (princípio da 

universalidade). Por sua vez, o princípio da equidade fica evidenciado quando a 

Constituição estabelece o acesso igualitário às ações e serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação (SOUTO et al, 2016). 

Em que pese tais disposições, podemos referir que um fator que ainda impede 

o reconhecimento da saúde como um direito universal e integral é o estágio de 

desenvolvimento insuficiente do Estado para promover tal garantia (BRITO-SILVA; 

BEZERRA; TANAKA/2012). 

Importante ressaltar, ainda, que a saúde como direito contempla tanto 

aspectos individuais, privilegiando a liberdade, quanto sociais, privilegiando a 

coletividade. Portanto, ao Estado é facultado o exercício de diversas atividades que 

limitam direitos individuais em benefício de coletivos, tais como o fechamento de 

estabelecimentos sem condições fitossanitárias ou a proibição do consumo de álcool 

em algumas circunstâncias, como quando ao conduzir veículos (BRITO-SILVA; 
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BEZERRA; TANAKA/2012). Em razão de sua coletividade e de seu aspecto difuso, 

quando analisado sob a perspectiva da equidade, está inserido no contexto de uma 

terceira geração de direitos (BARROS; SOUSA, 2016). 

Souto (2016) sustenta que, para viabilizar um serviço de saúde realmente 

universal, é imprescindível garantir que todos possam acessá-lo, o que depende da 

superação das desigualdades sociais e as diferenças regionais. Logo, o princípio de 

equidade é fundamental para garantir a universalidade da saúde. 

A equidade em saúde pode ser abordada através de vários aspectos, tratando-

se de conceito multidimensional que abarca desde formas relacionadas ao nível de 

saúde dos cidadãos e aos meios de obtê-la, como a justiça dos processos e a ausência 

de discriminações na prestação da assistência. Além disso, a equidade pressupõe que 

a saúde esteja integrada a temas mais amplos de justiça social e de equidade global, 

em especial quanto à versatilidade dos recursos e às diferenças de alcance e de 

impacto dos diferentes acordos sociais (SEN, 2002). 

Ademais, pode ser analisada sob duas formas: vertical e horizontal. A vertical é 

compreendida como desigualdade entre desiguais, ou seja, justificaria uma 

distribuição desigual para indivíduos que se encontram em situações distintas. A 

horizontal versa sobre a igualdade entre iguais, de modo que prega uma regra de 

distribuição igualitária entre aqueles que estão em igualdade de condições 

(TRAVASSOS; CASTRO, 2012). 

Em contrapartida ao conceito de equidade, encontramos o termo “iniquidade” 

como significado de toda e qualquer "desigualdade injusta" a ser permanentemente 

evitada ou combatida  (BARROS; SOUSA, 2016). 

Além das políticas públicas específicas para populações vulneráveis já 

mencionadas, existem vários exemplos de ações que já foram adotadas no Brasil e 

que demonstram a efetivação do direito à saúde através do princípio da equidade. 

São elas: a implantação serviços especializados para populações específicas (como 

LGBT); a disponibilização de serviços para locais mais isolados (como a atuação 

através de Unidades Básicas Fluviais e/ou Ribeirinhas); a efetivação de Unidades 

Móveis de Saúde Bucal para atender as populações do campo, da floresta e das águas; 

os Consultórios nas Ruas para atender pessoas em situação de rua. 

Apesar de haver críticas às políticas de ações afirmativas, como abordado no 

tópico acima, já houve um avanço do Estado Brasileiro na realização de ações 
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visando à proteção de populações mais vulneráveis. O que ainda é necessário fazer 

para evoluirmos nesta seara é uma mudança cultural através da verdadeira 

conscientização por parte dos cidadãos (MELLO, 2011). 

Isto porque, em países em que certos grupos ou categorias de pessoas foram 

mantidos em posição de inferioridade legitimada pela lei (como nos casos de 

escravidão), a existências de normas proibitivas de discriminação, por si só, pouco 

contribuiu para a alteração da sua situação desfavorável perante a sociedade (CLÉVE, 

2015).  

Portanto, temos que as ações afirmativas possuem grande importância para a 

efetivação do princípio da equidade já que a temática das desigualdades em saúde 

impacta em questões jurídicas, sociais e econômicas. 

 

Conclusão 

 

Apesar deste artigo não ter a pretensão de ser um estudo semântico 

aprofundado, mas apenas uma anotação para abertura de debate, portanto sem a 

ambição de fazer prescrições ou apontar soluções, é possível chegar a algumas 

conclusões. 

A epidemiologia foi constituída como forma de abordagem científica das 

ocorrências de saúde e doença, identificando as diferenças, em um primeiro 

momento, quanto ao lugar, tempo, idade e sexo, e, em seguida, no que se refere a 

estratos, grupos, etnias, gêneros e classes sociais. A procura de associações entre 

expostos e não expostos implica na identificação de semelhanças entre indivíduos e 

diferenças entre grupos (VIERIA DA SILVA; ALMEIDA FILHO, 2009). 

Os referidos autores sustentam, ainda, que importantes variações na 

distribuição das doenças em populações têm sido atribuídas às formas históricas 

através das quais os homens distribuem a riqueza em sociedades concretas, as quais 

se expressam por meio de disparidades de renda, educação e classe social. 

Portanto, a epidemiologia possui grande importância na detecção e 

mensuração das diferenças na ocorrência de eventos e exposições prejudiciais à 

saúde, o que, consequentemente, permite, em havendo interesse social para tanto, a 

superação destas iniquidades (BARROS, 1997). 
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Este sobrepujamento de diferenças pode ser sintetizado através da conhecida 

frase “a cada um conforme suas necessidades”. Em suma, pode-se dizer que 

equidade em saúde seria o resultado de políticas que tratam indivíduos desiguais de 

forma diferente. Assim, “equidade” e “iniquidade” correspondem a conceitos 

relacionados com a prática da justiça e à intencionalidade das políticas sociais e dos 

sistemas sociais (VIERIA DA SILVA; ALMEIDA FILHO, 2009). 

Necessário salientar, entretanto, que priorizar necessidades não significa 

impô-las, mas estabelecer padrões tecnicamente aceitáveis de acordo com as 

expectativas dos diversos modos de vida dos diferentes grupos sociais. 

Através da equidade se busca atingir a igualdade de oportunidades quanto ao 

gozo de boas condições de saúde e de acesso aos serviços de promoção, prevenção e 

recuperação, levando-se em conta as disparidades de ordem social, étnica, econômica 

e cultural. Em outras palavras, visa a melhoria objetiva de indicadores de saúde 

através do ideal de um sistema de saúde que seja capaz de garantir o necessário a 

todos, levando-se em conta singularidades e necessidades (BARROS; SOUSA, 2016). 

Assim sendo, vê-se que a ideia central das políticas de ações afirmativas é 

corrigir distorções e desequilíbrios prévios. Conclui-se, também, que ela encontra 

amparo constitucional sobretudo no princípio da igualdade material, devendo, 

entretanto, respeitar sempre o princípio da razoabilidade.  

Além disso, a pesquisa realizada apontou para a existência de muitos fatores 

positivos dos programas de equidade na solução das desigualdades, permitindo, por 

exemplo, a alocação de recursos diretamente em ações específicas que buscam 

corrigir disparidades entre populações mais vulneráveis e, assim, mais propensas a 

serem atingidas pelos fatores de risco. Por outro lado, a não observância da equidade 

em saúde acarreta a realização de investimentos em áreas nem sempre prioritárias. 

Portanto, a superação de iniquidades na área da saúde demanda a elaboração 

políticas públicas equânimes, o que implica, por um lado, reconhecer a saúde como 

um direito de cidadania e, por outro, priorizar as necessidades como categoria 

essencial para a promoção de justiça (BARROS; SOUSA, 2016). 

Ou seja, para uma adequada formulação de políticas públicas é necessário 

lidar as necessidades distintas de variados grupos sociais, que podem ser 

determinadas tanto pela diversidade de sexo, idade e raça, quanto por situações de 
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injustiça social, como renda e acesso a bens e serviços, e ainda por características 

culturais e subjetivas de grupos e indivíduos. 

Ademais, a participação da sociedade na definição das políticas públicas, com 

o reconhecimento de iniquidades em saúde de populações específicas, tem o condão 

de viabilizar a prestação de um serviço mais efetivo e equitativo. Portanto, é 

imprescindível a compreensão do papel do Estado como propulsor de políticas 

públicas voltadas à equidade em saúde.  

Diante de todo o exposto, conclui-se que, para a efetivação do direito 

fundamental à saúde da forma como previsto pela Constituição Federal, são 

necessárias políticas de promoção de equidade em saúde, de modo a oferecer 

tratamento desigual àqueles que são socioeconomicamente diferentes. Além disso, 

entende-se necessária uma mudança cultural da população, que deve ser 

conscientizada sobre a matéria. 

Por fim, ressalta-se ser extremamente importante que as políticas de ações 

afirmativas, independentemente de seu campo de atuação, sejam permanentemente 

monitoradas e avaliadas, compondo assim um quadro mais completo sobre seus 

efeitos, limites e possibilidades (HERINGER, 2014). 
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Marília Longo do Nascimento2 

Introdução 

 

A geração de resíduos sólidos é inerente à atividade humana, fenômeno que 

tomou proporções alarmantes com o aumento populacional e o advento da sociedade 

do consumo, o que coloca em risco a preservação do meio ambiente. Em âmbito 

nacional, para tutelar essa questão, promulgou-se a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei 12.305/10, um marco regulatório que levou vinte anos para ser 

construído e cuja formulação contou com a efetiva participação de grupos de 

interesse.  

Nessa normativa, traçou-se como diretriz à gestão dos resíduos sólidos, a 

inclusão social dos seus principais agentes: os catadores3 de materiais recicláveis. 

Isso porque, a má gestão dos resíduos implica não apenas na degradação do solo, 

contaminação de recursos hídricos, proliferação de vetores e, consequentemente, 

problemas de saúde pública, mas também, na condição precária para a atividade da 

catação (BESEN, 2011). 

Os trabalhadores da reciclagem eram responsáveis pelo gerenciamento dos 

resíduos no pós-consumo antes mesmo do advento da Política Nacional. No entanto, 

a atividade que exercem é marcada pela precariedade, informalidade, exclusão e 

desvalorização diante do baixo nível de conscientização social para o tema, o que é 

                                                      
1 Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 
pós-graduanda em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica – 
PUCRS; http://lattes.cnpq.br/4190748071520736; drisakern@gmail.com 
2 Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, mestre em Direito 
Ambiental pela Universidade de Paris 1 Panthéon-Sorbonne e graduada em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS; 
http://lattes.cnpq.br/8729852142113117; E-mail: marilialongo@gmail.com 
3 No presente artigo, o termo “catadores” será usado para denominar os trabalhadores da reciclagem 
reconhecidos pela Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho na Portaria 397/02 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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agravado dada a ausência de políticas públicas efetivas para a sua valorização e 

inclusão social. 

Estima-se que a renda mensal do trabalhador da reciclagem beira o salário 

mínimo, aproximando-se dos novecentos e setenta e cinco reais (ANCAT, 2019).  

Para se chegar à esse valor, considera-se - tão somente - a quantidade de material 

separado e vendido pelo agente da reciclagem, além disso, utiliza-se uma base de 

cálculo instável, à medida que o preço dos materiais recicláveis varia de acordo com o 

preço das commodities da matéria-prima virgem. Sobrepõe-se a isso a inexistência de 

normas sobre segurança no trabalho, que resulta em uma situação de extrema 

vulnerabilidade social e econômica (ALTMANN, 2012). 

O trabalho da reciclagem, no entanto, está totalmente contemplado no que 

dispõe o art. 225 da Constituição Federal de 1988, que caracteriza o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um bem de uso comum do povo e cuja preservação 

é dever da coletividade e do poder público. Ou seja, uma vez que o tratamento de 

resíduos sólidos representa um serviço ambiental, toda a cadeia de consumo – do 

produtor de matéria prima ao consumidor final que faz o descarte - é responsável 

pelo resíduo que gera, em conjunto com a administração pública.  

Diante disso, o necessário reconhecimento do direito de igualdade dos 

trabalhadores da reciclagem, perante a lei e através de políticas públicas, tem como 

base primária os direitos fundamentais constitucionais, os quais são, ao mesmo 

tempo, pressupostos, garantias e instrumentos do princípio democrático da 

autodeterminação do povo (SARLET, 2018). 

Passados quase 10 anos da entrada em vigor da Lei 12.305/10, que tentou 

propor políticas públicas para promover essa igualdade, como o impulsionamento de 

associações e cooperativas de catadores4, e inserção desses entes nos sistemas de 

coletas municipais, os catadores ainda atuam majoritariamente na informalidade e 

são desproporcionalmente remunerados pelo efetivo serviço que prestam 

(DEMAJOROVIC; LIMA, 2013). 

Considerando que a responsabilidade do poder público sobre o tratamento de 

resíduos, é de competência Municipal, com fundamento no princípio da 

preponderância do interesse e no que dispõe a PNRS, também deve ser 

                                                      
4 Embora se reconheça a diferença entre associação e cooperativa, o presente trabalho não considerará 
as particularidades de cada denominação, como o faz a Lei nº 12.305/10. 
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responsabilidade desse ente o incentivo e contratação de cooperativas de reciclagem 

e de gestão local dos resíduos (MORAES, 2013). 

Portanto, através de uma abordagem à luz da teoria dos direitos fundamentais 

- da dignidade da pessoa humana -, na sua dimensão socioambiental e do recorte 

feito a partir do princípio da solidariedade, analisaremos como o Município – poder 

público - cumpre com a responsabilidade de promover a inclusão social dos 

trabalhadores da reciclagem e de proteção ambiental decorrente da sua política de 

gestão de resíduos. 

De início, abordam-se as questões atinentes às políticas de gestão nacional dos 

resíduos para, depois, delimitar o tema dentro do contexto do Município de Porto 

Alegre.  Além disso, objetiva-se descobrir se a cidade foi e é capaz de promover a 

inclusão desses agentes socioambientais, através do aproveitamento econômico dos 

resíduos reutilizáveis e recicláveis, caracterizando-os como bens econômicos e de 

valor social, que geram trabalho e renda e promovem a cidadania (art. 6º, VIII, da 

Lei n. 12.305/10).  

  

1 Gestão de resíduos sólidos 

 

1.1 Perspectivas das normas gerais, a partir da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 
 

Trata-se de uma discussão social recente, uma vez que a gestão dos resíduos 

sólidos e inclusão dos seus agentes passou a ser observada pelo poder público a partir 

da década de 805. No âmbito internacional, a Conferência Rio 92, com a publicação 

da Agenda 216, foi fundamental e precursora em alimentar a pauta da gestão dos 

resíduos sólidos nos centros urbanos quanto à questão (DEMAJOROVIC; LIMA, 

2013). 

No âmbito nacional, a lei de diretrizes para o saneamento básico, Lei 

11.445/07, ao regular o manejo dos resíduos sólidos, tem por objetivo7 a geração de 

emprego e renda, e a inclusão social (BRASIL, 2007). A Política Nacional de 

                                                      
5 Advento da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81. 
6 Diversos capítulos do plano de ação da Agenda 21 contemplam o tema da gestão dos resíduos, bem 
como o impacto do consumo no meio ambiental, a título exemplificativo: Capítulo 4 – mudanças dos 
padrões de consumo; Capítulo 5 – dinâmica demográfica e sustentabilidade; Capítulo 30 – 
fortalecimento do papel do comércio e da indústria. Vide em: 
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global 
7 Art. 49, Lei 11.445/07 

https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global
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Resíduos Sólidos, de 2010, avança de forma explícita para fomentar a inclusão social 

e emancipação econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, como 

classe de trabalhadores, além de favorecer a implantação da coleta seletiva nos 

Municípios com a inclusão de cooperativas de catadores, e evitar danos ao meio 

ambiente (BRASIL, 2010). 

Tais políticas legislativas foram complementadas com o advento do Decreto 

7.405/10, que instituiu o Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica 

de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis (CIISC), bem como o Programa 

Pró-catador, cujo objetivo é a própria inclusão social e econômica das organizações 

produtivas dos catadores, através da promoção e integração de ações governamentais 

voltadas para esse segmento (BRASIL, 2010b). 

Um dos principais instrumentos dessas ações está previsto no art. 8º, IV, da 

Lei 12.305/10, qual seja, o incentivo à criação e desenvolvimento de associações e 

cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, uma vez que são 

consideradas imprescindíveis, nesse cenário, para a inclusão social, favorecimento do 

desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente (VIRGEM, SENA, 

VARGAS, 2014). 

Ainda, deve-se atentar para a capacitação, incubação e fortalecimento 

institucional dessas cooperativas, bem como para a melhoria das condições de 

trabalho dos cooperados (BRASIL, 2010a).  

Mais do que isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a inserção 

das cooperativas nas coletas seletivas municipais (art. 18, §1º, II e XI), nos sistemas 

de logística reversa (art. 33, §3º, III) , e as inclui como beneficiárias prioritárias das 

linhas de financiamento do poder público (art. 42, III). 

Ocorre que, a atuação das cooperativas e associações depende diretamente do 

poder público, sobretudo dos municípios, à medida que são estes quem fazem a 

contratação, proporcionam a infraestrutura e incluem o serviço daquelas na cadeia 

de reciclagem. No entanto, ainda que em 2017, 91% dos Municípios brasileiros 

contavam com a coleta pública regular, somente 15% deles possuíam pelo menos uma 

Cooperativa ou Associação de catadores de materiais recicláveis com incentivo 

público (ANCAT, 2019), o que demonstra a resistência dos entes públicos em aplicar 

o disposto na PNRS e acatar esse modelo de gestão.  
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Nesse contexto, para a melhor compreensão da importância das associações e 

cooperativas de catadores de resíduos sólidos na inclusão social dos mesmos, 

abrimos um “parêntese” para uma breve explanação acerca do funcionamento da 

cadeia de reciclagem:  

A gestão dos resíduos sólidos deve respeitar uma hierarquia quanto às ações 

dos agentes participantes da cadeia de consumo. Há preferência por determinada 

ação e, somente subsidiariamente, pela que segue, ou seja: a redução do consumo é 

atitude prioritária que a cadeia pretende alcançar, em detrimento da reutilização, 

seguida da reciclagem, da geração de energia, da inertização e, por último, é que se 

opta pela disposição adequada dos resíduos sólidos (DEMAJOROVIC e LIMA).  

Assim, o principal objetivo da política ambiental em matéria de resíduos 

sólidos é a redução do volume de resíduos desde a produção de insumos, inclusive 

quanto à escolha da matéria-prima utilizada. Além disso, materiais difíceis de serem 

reciclados são de responsabilidade dos seus fabricantes, que não podem negar a 

devolução feita pelo consumidor e, ainda, precisam providenciar o tratamento e 

correta disposição, como já ocorre com materiais específicos, a exemplo dos 

conhecidos pneus e embalagens de agrotóxicos.  

No chamado pós-consumo, de maneira sintética, explica-se que a cadeia de 

reciclagem tem na sua base o trabalho dos catadores autônomos: os que fazem o 

trabalho da coleta nas ruas e vendem o material para atores intermediários. Esses 

últimos, podem ser tanto os pequenos ou médios sucateiros, quanto as associações e 

cooperativas, cujo trabalho é realizar a prensagem, trituração, armazenamento e 

transporte dos resíduos sólidos. Os intermediários, por sua vez, vendem o material 

tratado para organizações com condições de fazer o processamento de material e 

estocagem. Essa cadeia de compra e venda perpassa por grandes empresas 

intermediárias, grandes sucateiros ou aparistas, que processam o material reciclável 

em grandes quantidades e os vendem para as empresas recicladoras. Por fim, as 

empresas recicladoras compram dos intermediários e vendem o material já 

transformado para a indústria (DEMAJOROVIC e LIMA, 2013).  

Mesmo quando o trabalho exercido nessa cadeia de reciclagem é formal, 

observa-se uma desigualdade relacionada à hierarquia dos entes, uma vez que os 

sucateiros menores e associações dependem da venda do seu material à maiores 

empresas, e estas impõem valores baixos aos pequenos sucateiros e associações, 
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inversamente proporcional à força do trabalho que exercem (DEMAJOROVIC e 

LIMA, 2013). 

Dentro do contexto apresentado, a contratação das cooperativas e associações 

da reciclagem para atuarem nos serviços municipais de limpeza urbana, contribui 

exponencialmente para o empoderamento da classe dos catadores. Isso porque, esse 

meio exige que os cooperados ou associados se organizem, façam a gestão da 

empresa e, em grande parte das vezes, recebam capacitação técnica, atentando para 

questões pessoais e de segurança do trabalho. Logo, a atuação dentro das 

cooperativas e associações contribui para que os agentes nelas inseridos reconheçam 

sua função ambiental e perante a comunidade, iniciando o processo de inclusão 

social.  

 

1.2 Políticas municipais de gestão e as normas de Porto Alegre 

 

Em âmbito local, o Município de Porto Alegre é pioneiro na definição de uma 

política municipal de coleta seletiva, com o fomento da formação das cooperativas de 

reciclagem (ANDRADE, GUERRERO, 2001). 

Porto Alegre não se distingue das demais grandes cidades brasileiras, com o 

aumento populacional dos centros urbanos, enfrentou desde as primeiras décadas do 

século XX o desafio de dar destino aos resíduos, passando por soluções como 

incineração, compostagem até a implantação de aterros sanitários (COSTA, 1983). 

Antes mesmo do advento das primeiras leis ambientais no Brasil, em 1975, o 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) substituiu o antigo 

Departamento de Limpeza Pública e recebeu recursos para realizar serviços de 

Saneamento Básico, despoluição e implantação de aterros. Contudo, os catadores de 

resíduos recicláveis que se implantaram no entorno dos aterros, formaram ali uma 

comunidade, que além da dignidade, perdia vidas decorrente do trânsito de 

caminhões e máquinas de trabalho (PORTO ALEGRE, 2013a). 

A compreensão sobre a necessidade de realizar gestão de resíduos com 

inclusão social encontra seu marco no Município em 1990, ano em que foi 

implementado o trabalho de Coleta Seletiva e se aderiu ao conceito de gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos. Política inaugurada com a Lei Complementar 234/90, 

que instituiu a Código Municipal de Limpeza Urbana. Na primeira versão da norma 
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já foram inseridos conceitos de separação de lixo orgânico e seco, coleta seletiva, 

reciclagem, reaproveitamento de resíduos. Mas é em 19928 que o termo catador, bem 

como, o incentivo a organização de catadores no processo de gerenciamento dos 

resíduos, aparece no Código, em seu art. 14:  

 

Art. 14. A Coleta Seletiva do lixo ordinário domiciliar processar-se-á 
regularmente, sendo que o lixo seco e o lixo orgânico deverão ser coletados com 
a utilização de equipamentos que favoreçam o seu reaproveitamento. 
Parágrafo único. O lixo seco coletado seletivamente será destinado 
preferencialmente a núcleos de catadores devidamente organizados e 
cadastrados no DMLU. 
 

 Um movimento orientado pela nova Política Municipal de gestão dos resíduos 

posta em prática a partir da década de 90, foi o de implementar melhorias técnicas 

no Lixão da Zona Norte, bem como a remoção da comunidade de catadores para um 

galpão de triagem, passando a receber dos materiais oriundos da coleta seletiva. O 

município de Porto Alegre então impulsionou investimentos de caráter técnico: 

instalou o Aterro Sanitário da Extrema; otimizou a logística de transportes de 

resíduos com a Estação de Transbordo Lomba do Pinheiro; automatizou a coleta 

domiciliar. Além do pioneirismo em âmbito nacional do sistema de coleta seletiva 

implementado em Porto Alegre, a política desenvolvida tornou-se referência para 

toda a América Latina (PORTO ALEGRE, 2013a).  

Concomitante foi incentiva e fomentada a implantação das Unidades de 

Reciclagem, posteriormente denominadas de Unidades de Triagem, local em que os 

catadores, de forma organizada, ficaram responsáveis por auxiliar o serviço público 

de gestão de resíduos sólidos. A Coleta Seletiva, prestada por empresa privada, 

destinava e ainda hoje destina às Unidades, os resíduos coletados para serem 

segregados e encaminhados para a reciclagem. Caminhou junto com este processo 

programas de educação ambiental à população separar corretamente os resíduos, 

como denominados e classificados no Código Municipal, de secos e orgânicos.  

A expectativa de uma nova fase da coleta seletiva no Município veio com a 

publicação da tão esperada Política Nacional de Resíduos Sólidos. A determinação 

aos Municípios de criarem seus Planos Municipais (art. 18 e seguintes), como 

instrumento de planejamento, previu um conteúdo mínimo, dirigido, entre outras, à 
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educação ambiental e ao fomento à inclusão dos grupos de interesse, em especial de 

cooperativas e associações de catadores.   

É em 2012 que é lançado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos de Porto Alegre (PMGIRS), formulado por profissionais da prefeitura, 

sobretudo especialistas e engenheiros, publicado através do Decreto Municipal n. 

18.461/13. Lamenta-se que tamanho esforço gerou na confirmação da manutenção da 

contratação da força de trabalho para o serviço de coleta através da terceirização dos 

operários, sem incentivar a inclusão das cooperativas na etapa de coleta, como forma 

de inclusão social e econômica deste grupo.  

Em 2014, o Código Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre de 2014 é 

atualizado e busca aprimorar a gestão de resíduos em concordância com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. O novo CMLU instituiu, além da permissão de 

contratação de cooperativas para o serviço de coleta seletiva, a inclusão de catadores 

de materiais recicláveis, tratando-os como agentes ambientais do manejo de resíduos 

sólidos urbanos (NASCIMENTO, 2016). 

Assim, percebe-se que, em termos legislativos, o Município de Porto Alegre se 

aproxima da Política e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mas não vira a chave 

para uma nota etapa de inclusão social dos catadores. Aos poucos os instrumentos da 

PNRS estão sendo implantados, como os acordos setoriais, bem como a cobrança aos 

grandes geradores para a destinação de seus resíduos, tem permitido, o fomento à 

emancipação econômica das cooperativas.  

Por outro lado, a previsão normativa não é suficiente à aplicação das políticas 

públicas previstas pela PNRS, que, somente com grande esforço da administração 

pública, especialmente municipal, é capaze de garantir a dignidade dos trabalhadores 

da reciclagem.   

 

2 Cadeia de responsabilidade e aplicação do sistema de gestão para fins 
de inclusão social 
 

A responsabilidade compartilhada foi atribuída para dar efetividade às 

pretensões da PNRS, engloba os três entes públicos, o setor empresarial e a 

coletividade (BRASIL, 2010). Nesse sentido, tem-se uma cadeia complexa e 

abrangente, que visa cumprir os objetivos da lei, quais sejam, a gestão integrada e o 

gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos. 
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Essa cadeia complexa permite que se responsabilize fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, ou seja, toda a 

coletividade da rede de produção e consumo, cada qual no contexto que lhe é mais 

pertinente (art. 30 da Lei nº 12.305/10). 

Quanto aos entes federados, cabe à responsabilidade local, dos Municípios, a 

gestão integrada dos resíduos, enquanto à estadual, a integralização e organização da 

gestão dos resíduos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, através da elaboração de planos de gestão, além de fiscalizar e 

controlar as atividades dos geradores sujeitos ao licenciamento, devendo, por fim, 

apoiar e priorizar as iniciativas de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 

municípios (BRASIL, 2010). 

Ademais, cada Estado, como refere a Política Nacional, fica responsável por 

elaborar seu plano estadual de resíduos sólidos, por meio do qual, e isso também vale 

para os entes municipais, pode-se ter acesso a recursos da União a fim de beneficiar a 

atividade da limpeza urbana. 

Cada ente pode, portanto, promover a integração de cooperativas e 

associações, ou outras políticas públicas de inclusão social, dentro do escopo da sua 

responsabilidade.   

 

2.1 Utilização da política nacional para fins de inclusão social 

 

Dentre as questões levantadas pela PNRS, entendemos que o incentivo às 

associações e cooperativas de triagem e reciclagem de resíduos é crucial para a 

promoção da inclusão social dos agentes aqui discutidos, considerada a relevância 

dessas organizações dentro da cadeia de reciclagem, bem como o empoderamento 

dos seus agentes cooperados, decorrente da sua organização, capacitação e 

consequente autodeterminação. 

As ferramentas normativas para a inclusão social nesse meio, integraram o 

ordenamento brasileiro antes mesmo da Lei 12.305/10, a exemplo da dispensa de 

licitação para a contratação do serviço de coleta seletiva, consoante o art. 24, XXVII 

da Lei nº 8.666/1993. Trata-se de uma política pública relevante, mesmo que a 
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norma discorra que esse benefício é válido para cooperativas e associações formadas 

exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda. 

Já com o advento da Lei nº 12.305/10 se obteve um plano complexo, com mais 

incentivos à essas cooperativas, ao estabelecer, por exemplo, incentivos fiscais e 

creditícios para os referidos entes e, consequentemente, prioridade na contratação 

com o poder público (art. 44, II da Lei 12.305/10). 

Também decorre desse incentivo, a obrigatoriedade dos órgãos e entidades da 

administração pública federal em realizar a doação dos seus resíduos para 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, determinação essa 

que foi estipulada pelo Decreto Federal nº 5.940/2006, e que, contudo, não foi 

replicada pelo estado do Rio Grande do Sul, tampouco pelo município de Porto 

Alegre. Nesse sentido, observa-se que a PNRS ainda carece de estudo, incorporação e 

aplicação prática dessas previsões por determinação do poder público local.  

Não apenas órgãos públicos, mas grandes geradores de resíduos, como centros 

comerciais, supermercados, empresas e condomínios, podem estabelecer uma 

contratação direta com cooperativas para destinar seus resíduos recicláveis. Nesse 

sentido, a cidade de Porto Alegre instituiu recentemente, mediante decreto 

regulamentador da Lei Complementar nº 728 de 2014, a prioridade de 

encaminhamento dos resíduos de grandes geradores (produtores de resíduos sólidos 

cujo volume diário é superior a cem litros) para cooperativas ou associação de 

catadores, reconhecidas pelo Poder Público Municipal e que atendam a legislação 

vigente (PORTO ALEGRE, 2019). 

Mais do que isso, o decreto veda a utilização da coleta seletiva municipal para 

o transporte dos resíduos recicláveis dos grandes geradores, transferindo-lhes a 

responsabilidade do manejo adequado desses materiais (PORTO ALEGRE, 2019).  

Essa contratação direta favorece as cooperativas à medida que, além de 

garantir-lhes a estabilidade da atividade, gera resíduos com certa uniformidade - 

quanto ao tipo e formato - o que facilita sua triagem e se torna boa fonte de renda 

para as cooperativas. 

Ainda, há previsão de alternativas de inclusão desses trabalhadores previstas 

pela PNRS que são raramente aplicadas, como o pagamento por serviços ambientais 

(PSA). Trata-se de uma medida para incorporar valor às atividades ambientalmente 

desejáveis, os serviços ambientais, cujo pagamento é feito sobre a conduta do agente 
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que os realiza, tudo isso baseado no princípio ambiental do produtor-recebedor 

(ALTMANN, 2012). 

Uma vez comprovado que os trabalhadores da reciclagem proporcionam 

benefícios econômicos e ambientais na sua atividade, deveriam ser incentivados 

mediante o pagamento por serviços ambientais urbanos (PSAU), mas não o são. 

O ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, fornece bases para a execução 

de um sistema de PSAU, conforme o art. 80, VI do Decreto 7.404/2010 e art. 42 da 

PNRS. Assim, uma vez que a competência de legislar sobre a matéria é concorrente, 

espera-se dos estados e municípios a criação desse sistema, mediante lei. Ou, ainda, 

há quem visualize a viabilidade de uma lei nacional para criação desse sistema 

(ALTMANN, 2012) 

Mais importante do que incrementar a renda, o PSA permitiria mais 

estabilidade da remuneração do catador das cooperativas e associações, 

considerando que seu valor seja calculado com base na produtividade física delas. Ao 

mesmo tempo, os beneficiários desse incentivo devem ser, sobretudo, os catadores de 

resíduos, que são a parcela hipossuficiente no mercado de materiais recicláveis. 

(ALTMANN, 2012) 

Além do sistema de pagamento por serviços ambientais, a PNRS 

instrumentaliza os acordos setoriais, uma ferramenta que pretende a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, por meio de um 

contrato entre o poder público e as empresas envolvidas no seu processo. A inclusão 

de cooperativas, nesse ponto, é estabelecida quando um acordo prevê a compra de 

equipamentos para as mesmas, ou garante o fornecimento de materiais e estabilidade 

do serviço de triagem e reciclagem.  

Além disso, quando da elaboração dos acordos, prioriza-se a inclusão dos 

catadores nos sistemas de logística reversa propostos. As cooperativas seriam então 

inseridas nas etapas de triagem e de preparo do resíduo coletado para o 

encaminhamento às grandes recicladoras (SILVA et al, 2015) 

Evidentemente que toda a complexidade da gestão dos resíduos sólidos 

começa com o ato mais simples da cadeia no pós-consumo: a separação correta dos 

resíduos pelo consumidor. Portanto, como último e mais importante instrumento da 

promoção da gestão adequada dos resíduos coloca-se a educação ambiental com 

enfoque na destinação correta dos materiais recicláveis, ao lado do movimento 
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nacional dos catadores de materiais recicláveis, que busca, na aplicação da Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, a autodeterminação de sua classe. 

 

2.2 Implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos De Porto Alegre 
 

O Projeto de Coleta Seletiva de Lixo Urbano, lançado em 1991 pelo DMLU, 

integrou grupos de catadores em Unidades de Reciclagem, garantido a estas a 

destinação dos resíduos “secos”/recicláveis como fonte de recurso para desenvolver o 

seu trabalho. Lançado sobre bases bastante simples, através da segregação manual, 

as atuais 18 Unidades de Triagem contam com apoio externo para recebimento de 

materiais, sejam diretamente do gerador, seja do serviço público, como também de 

compensações geradas dentro da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos. 

Quanto ao serviço de coleta seletiva, é realizado mediante contrato de serviços 

de limpeza urbana, há mais de duas décadas, pela Cootravipa, que após a coleta leva 

os resíduos para as unidades de triagem (PORTO ALEGRE, 2013b). Os dados sobre o 

volume de resíduos recolhidos e o que efetivamente são entregues às Uts aptas a 

recebe-los não são precisos. Ao realizar pesquisa empírica, Silva e Nascimento 

(2015), identificaram que os dados entre quantas toneladas de reciclados são 

coletados pelo prestador de serviço e o que efetivamente chega às unidades não é 

preciso. 

Quanto a remuneração das Uts pelo serviço de triagem não ocorre. A renda 

recebida pelo serviço é oriunda da venda do produto da triagem, comercializada a 

empresas de reciclagem, repartida entre os cooperados. 

Historicamente, Porto Alegre firmou Termos de Cooperação com as Unidades 

de Triagem, com base nos quais há um repasse de recurso mensal. Finda a fase do 

governo municipal, e, posteriormente, federal, que fomentaram as políticas de 

inclusão social e incremento de renda dos catadores, observou-se um processo de 

mudança nas condições do Termo de Cooperação. Nos últimos anos, estes termos 

vêm sofrendo significativas alterações, dificultando o acesso a estes recursos de 

custeio impondo exigências excessivas quanto à segurança, aos registos e ao 

licenciamento ambiental. Os repasses, por vezes escassos, não remuneram, são um 



 

 

 
 

Drisa Kern & Marília Longo do Nascimento | 179 

 

auxílio, pagam apenas despesas como luz e água, e não podem ser usados para 

remunerar os catadores de materiais recicláveis.   

Como o PMGIRS não impões uma mudança de cenário quanto à contratação 

dos serviços de coleta seletiva, as cooperativas permanecem de fora deste processo 

tão relevante da gestão dos resíduos sólidos. Os catadores de materiais recicláveis são 

os agentes ambientais capacitados para fomentar a conscientização quanto a redução 

na geração e segregação na origem dos resíduos, se realizassem a coleta, a exemplo 

do que ocorre no Município vizinho, de Canoas. Ademais, a coleta representa uma 

importante fonte de renda, capaz de contribuir para o incremento econômico deste 

trabalhados. Estiva-se que o contrato de coleta no Brasil, em 2015, estava avaliado 

em um custo de R$ 115,00 a tonelada transportada (SILVA, NASCIMENTO, 2015).  

A PNRS impõe a responsabilidade dos Municípios com a gestão integrada dos 

resíduos sólidos gerados nos seus territórios, sem prejuízo das competências dos 

Estados e dos geradores (art. 19 e seguintes). Apartir do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, o qual apresenta um cenário com recentes 

transformações em razão da influência de terceirizações, precisa avançar, de forma a 

garantir que as Unidades de Triagem, compostas por catadores de materiais 

recicláveis, sejam um espaço para o desenvolvimento do serviço ambiental de 

segregação e destinação adequada de materiais recicláveis no Brasil, capaz de 

garantir emprego, renda e proteção do meio ambiente.  

 

Conclusão 

 

A reciclagem é atividade tanto de interesse social e ambiental, quanto 

econômico. A experiência da sociedade no pós-consumo resulta que, para além do 

custo reduzido ao produzir materiais a partir da matéria-prima reciclada, em 

comparação à matéria-prima virgem, o poder público arca com gastos desnecessários 

com as alternativas tradicionais de destinação, menos eficientes. 

No entanto, conforme analisado, o papel que os catadores de materiais 

recicláveis desempenham – evitar que os materiais recicláveis sejam enterrados – 

não é reconhecido pela sociedade, o que se evidencia nas condições vulneráveis que 

vivem esses agentes (ALTMANN, 2012). 
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Se a atividade dos catadores se reveste de um serviço de proteção ambiental, 

eles também devem ser qualificados como agentes socioambientais, indispensáveis e 

atuantes em benefício de toda a sociedade. Contudo, esse fator não é inserido no 

referido cálculo salarial da classe, tampouco na valorização e conscientização social 

do trabalho que exercem. 

Há interpretação de que a desigualdade ainda existente nesse setor, seja 

atribuída à ineficiência do conjunto normativo que disciplina a atividade da catação. 

No entanto, enquanto não se observa a escolha, por parte do poder público, em 

integrar o plano nacional localmente, promovendo minimamente as ferramentas que 

ele dispõe – como a contratação de cooperativas de catadores -, não se observará 

mudanças práticas na vida do trabalhador da catação. 

Interpretamos, portanto, esse problema como sendo decorrente de uma 

“escolha de gestão” do poder público. Isso porque o serviço da coleta seletiva é 

compulsório à administração municipal, ou seja, deve ser realizado, de uma maneira 

ou de outra. Nesse contexto, o descarte dos resíduos em aterros sanitários, além de 

ser uma medida ambientalmente reprovável e condenada pela PNRS, gera mais 

custos ao poder público do que a implantação das políticas suscitadas no presente 

estudo.  

A inclusão social dos catadores de resíduos sólidos tem como base, além do 

princípio constitucional da dignidade humana, o reconhecimento da função 

socioambiental que exercem esses agentes. Essa função foi apresentada pela 

ressignificação do conceito que tínhamos de lixo: o que era mero objeto de descarte, 

passou a agregar valor econômico e social, desencadeando geração de emprego e 

renda, bem como promoção de cidadania e sustentabilidade (SILVIA et al, 2015).  

É por essa razão que o tema da gestão dos resíduos sólidos consegue conciliar 

tão nitidamente a justiça ambiental e a justiça social e, por consequência, promover 

igualdade. Além disso, a via mais adequada para essa conciliação é o fomento das 

cooperativas e associações de recicladores, que encontra exaustivo respaldo na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A recente regulamentação do Município de Porto Alegre que institui a 

contratação direta dos grandes geradores com cooperativas e associações, pode 

iniciar uma política que favoreça essas organizações em um nível local. Indo de 
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encontro aos recentes acordos que não remuneram os catadores de materiais 

recicláveis. 
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9. A IMPORTÂNCIA DO APOIO PSICOLÓGICO À MULHER EM CENÁRIO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
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Eduardo Ritt1 

Isadora Hörbe Neves da Fontoura2 
  

Introdução 

  

            Promulgada em 2006, a Lei 11.340, denominada Lei Maria da Penha, possui 

como propósito proteger as vítimas de violência, abordando a violência cometida 

contra a mulher no âmbito de suas relações domésticas e familiares. Esta lei, 

considerada um marco no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, visa a combater cinco espécies de violência contra a mesma, quais sejam: 

física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No entanto, não é taxativa, 

possibilitando que outras formas venham a obter a tutela da referida legislação. 

            Historicamente, nota-se o poder e a dominação que o homem possui perante a 

mulher, e que conforme bem ilustra Porto (2007), a mulher é encarada como o "sexo 

frágil" frente ao homem, com responsabilidade e importância social limitada aos 

afazeres domésticos e cuidados com a família de modo geral, sendo o homem criado e 

preparado desde a infância para responder com atitudes hostis, mesmo que para isto 

utilize a violência, ao enfrentar qualquer problema do cotidiano.  

            Diante do exposto, torna-se necessário a realização de um estudo capaz de 

compreender a importância e a diferença que o atendimento psicológico traz à vida 

emocional das mulheres que estão inseridas no cenário de violência doméstica e 

familiar, posto que as vítimas deste determinado modo de agressão muitas vezes não 
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conseguem ter um novo olhar, na busca por mudar esta realidade, ou mesmo superar 

as sequelas e cicatrizes geradas durante o período em que foram violentadas. 

  

1 A Lei Maria da Penha 

  

            Sancionada em 22 de setembro de 2006, a Lei federal brasileira de número 

11.340,foi denominada Lei Maria da Penha. O nome da Lei decorreu-se em 

homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de diversos delitos cometidos 

por seu ex-marido, sendo o mais grave cometido no dia 29 de maio de 1983, quando 

Maria da Penha sofreu tentativa de homicídio. 

  

Maria da Penha recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
órgão integrante da OEA (Organização dos Estados Americanos), que culminou 
por condenar o Estado Brasileiro pela delonga injustificável no processo penal de 
responsabilização do agressor, o qual, apenas em setembro de 2002, acabou 
sendo finalmente preso pela tentativa de homicídio. A corajosa atitude de haver 
recorrido a uma corte internacional de justiça transformou o caso da Sra. Maria 
da Penha Maia Fernandes em acontecimento emblemático, pelo que erigiu-se 
como baluarte do movimento feminista em prol da luta por uma legislação penal 
mais rigorosa na repressão aos delitos que envolvessem as diversas formas de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Deste empenho encomiástico, 
aporta agora, no sistema jurídico pátrio, uma lei específica de combate às 
diversas formas de violência doméstica contra a mulher – A Lei 11.340/06 
(PORTO, 2007). 

  

A supracitada Lei tem por objetivo principal assegurar os direitos humanos 

das mulheres que foram agredidas ou mesmo violentadas, consequentemente, tendo 

desrespeitados seus direitos, punindo, desta forma, todos os atos de violência contra 

a mulher. Conforme o artigo 1º, a Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar sofrida pela mulher. 

  

1.2 As Medidas Protetivas de Urgência 

  

A mulher que sofreu a violência doméstica e familiar, deverá ir a uma 

delegacia especializada no atendimento à mulher para relatar o ocorrido a um 

policial, registrar um boletim de ocorrência e, caso deseje, solicitar as medidas 

protetivas de urgência. 
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Encaminhado pela autoridade policial pedido de concessão de medida protetiva 
de urgência – quer de natureza criminal, quer de caráter cível ou familiar – o 
expediente é autuado como “medida protetiva de urgência”, ou expressão similar, 
que permite identificar sua origem. O pedido de medida protetiva pode ser 
requerido pelo Ministério Público ou pela própria ofendida, por meio de 
advogado ou de defensor público (LMP, art. 19). E mais. Pode o juiz, de ofício, 
conceder as medidas protetivas de urgência que entender necessárias (LMP, art. 
22, § 1.º) [...] A vítima pode proceder ao registro da ocorrência na delegacia onde 
aconteceram os fatos ou na do local em que ela se encontra ou reside. Até porque, 
não raro, a mulher foge da cidade em que ocorreu a violência para preservar sua 
vida ou a integridade física dos filhos (DIAS, 2019). 
  

As referidas medidas serão encaminhadas ao magistrado da vara criminal do 

foro da cidade onde a vítima fez o requerimento, ou, caso requeira em uma cidade 

onde não há foro, será atribuição do delegado deferir ou não as medidas. O juiz terá o 

prazo de 48 horas para analisar as medidas protetivas de urgência e decidir se irá ou 

não conceder à vítima tais medidas protetivas. Uma vez que o pedido de proteção 

seja atendido, será intimada da decisão por meio de oficial de justiça, assim como o 

acusado também terá ciência, conforme expresso no artigo 19 da referida Lei: 

  

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 
requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 
§ 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 
independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério 
Público, devendo este ser prontamente comunicado. 
§ 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou 
cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de 
maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados 
ou violados. 
§ 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 
ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já 
concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e 
de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público (BRASIL, 2006). 

  

A Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, tem por finalidade 

garantir o direito à mulher a ter uma vida livre e segura de quaisquer espécies de 

violência. À vista disso, em razão da garantia à proteção da mulher, houve a criação 

das medidas protetivas de urgência, quais sejam: Suspensão da posse ou restrição do 

porte de armas, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida, proibição de determinadas condutas, aproximação da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre eles, 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 
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física e psicológica da ofendida, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 

menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

  

1.3 Benefícios das medidas protetivas de urgência 

  

Ainda que os números de violência doméstica e familiar contra a mulher sejam 

altos, a Lei 11.340 de 2006 trouxe benefícios para as vítimas, como a possibilidade de 

ter voz para denunciar este crime.  

 

É comum observar-se nos noticiários, casos de violência contra a mulher, não só 
em nosso país como também em todo o mundo aonde de fato os números têm 
aumentado drasticamente, apesar das campanhas em vários meios de 
comunicação, preocupando assim os governos. O termo violência contra a 
mulher surge nos anos 70, através do movimento feminista, a justificativa dos 
atos seria pelo fato de serem apenas mulheres, ou seja, estarem submissas ao 
homem. Saffioti (2004, p.17) dá ao termo o significado de que “[...] Trata-se da 
violência como ruptura de qualquer forma de integridade da vítima: integridade 
física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral”. Segundo a 
ONU, 7 em cada 10 mulheres no mundo, já foram ou serão violentadas em algum 
momento da vida. (SILVA; JOFFER, 2015, 
http://www.uel.br/pos/mestradoservicosocial/congresso/anais/Trabalhos/eixo5
/oral/47_violencia_contra_evidencia.pdf, 2015) 

 

A promulgação da Lei Maria da Penha incentivou o aumento das denúncias de 

casos de agressão, conforme dados coletados, em 2018, pelo Ministério dos Direitos 

Humanos (MDH), que administra a Central de Atendimento à Mulher em Situação 

de Violência: o Ligue 180. Foram registradas, no primeiro semestre de 2018, quase 

73 mil denúncias, sendo este resultado bem maior do que o registrado em 2006 (12 

mil), que foi o primeiro ano de funcionamento da Central (CORREIO BRAZILIENSE, 

2018). 

Demonstrando que, a partir da vigência da lei 11.340, de 2006, as vítimas de 

violência desenvolveram coragem para lutar por seus direitos, pela conscientização 

de que há justiça para elas através das medidas de proteção, no ano de 2018, na 

cidade do Rio de Janeiro, foram totalizados 111.391 processos acerca das medidas 

protetivas de urgência. Conforme a juíza Katerine Jatahy Nygaard, o crescimento nos 

números de medidas protetivas de urgência deferidas pelo magistrado às mulheres 

vítimas é resultado de conscientização. A magistrada, que é membro da 

Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJ-RJ, afirmou 

http://www.uel.br/pos/mestradoservicosocial/congresso/anais/Trabalhos/eixo5/oral/47_violencia_contra_evidencia.pdf
http://www.uel.br/pos/mestradoservicosocial/congresso/anais/Trabalhos/eixo5/oral/47_violencia_contra_evidencia.pdf
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sua crença de que as pessoas estão tendo coragem para efetuar as denúncias 

(GLOBO.COM, 2019). 

Os índices de registros de violência doméstica e familiar no estado do Rio 

Grande do Sul, no ano de 2018, também comprovam o quanto as medidas estão 

sendo benéficas para a denúncia e para a redução e prevenção deste delito. O crime 

de estupro de mulheres apresentou aumento de 4,9% no Rio Grande do Sul, sendo 598 

registros contra 570 no mesmo período de 2017. Em relação aos crimes contra 

mulheres, em Porto Alegre, houve aumento nos registros de ameaças (2%) e de lesão 

corporal (6,8%). Os registros dos casos de estupro na Capital tiveram redução, de 12,4%. 

Ainda assim, foram 78 contra 89 no mesmo período de 2017 (GAÚCHAZH, 2018). 

Conforme Cezar Schirmer, secretário da Segurança Pública do Estado,  o aumento 

dos índices encontra-se associado ao fato de que mais vítimas têm registrado os crimes. 

Schirmer salientou que, conforme estimativas, somente 10% das mulheres registram esse 

tipo de crime, defendendo a necessidade de elas registrarem e apontando que o índice 

demonstra que as vítimas estão reduzindo o medo e o constrangimento que as impedem 

de procurarem a polícia (GAÚCHAZH, 2018). 

  

Barros (1999) afirma que, nos casos de violência física, agressão contra a mulher, 
em sua maioria, não é feita a ocorrência, por pressão familiar, para evitar 
escândalos, para a acomodação do conflito, especialmente nas brigas de casais, 
principalmente quando não é a primeira briga. Em um próximo acontecimento, 
começa a se imputar responsabilidades sobre a mulher, como se ela tivesse 
merecido ser agredida; o momento de revolta é sempre por parte da família da 
mulher, pois não é aceitável ver a mãe, filha ou irmã sendo agredida, e quando o 
fato para a mulher já está implícito em seu convívio, ela mesma acoberta dizendo 
que "ele é assim mesmo, foi criado 16 assim", ou "pior seria sem ele"; em alguns 
casos ele, "o marido" é quem traz o sustento para casa, o que a faz passar de 
vítima a reprodutora da violência (NASCIMENTO, 2004).  
 

 

Há muito o que fazer para que as medidas protetivas elencadas na Lei 

11.340/06 sejam realmente efetivas, pois elas não foram criadas somente com o 

objetivo de proteger a ofendida, tendo sido, conjuntamente, desenvolvidas para 

erradicar quaisquer espécies de violência. Elas são um grande avanço para o direito 

das mulheres, possibilitando que as mesmas tenham voz para reivindicarem justiça e 

exigirem seus direitos. 

 

 

  

http://globo.com/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2018/05/latrocinios-aumentam-em-marco-e-abril-no-rs-mas-caem-no-acumulado-do-ano-cjhc05hq309db01qo7d2ix05f.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2016/08/em-25-casos-de-estupro-investigados-apenas-um-indiciado-esta-preso-pelo-crime-7163922.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2016/08/em-25-casos-de-estupro-investigados-apenas-um-indiciado-esta-preso-pelo-crime-7163922.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2016/08/o-terror-de-ser-violentada-por-um-desconhecido-7163093.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2016/08/vitimas-de-estupro-em-porto-alegre-sofrem-tambem-com-a-impunidade-dos-criminosos-7162803.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2018/05/infografico-os-numeros-dos-latrocinios-e-homicidios-no-rs-nos-primeiros-meses-de-2018-cjhcbhkyz06at01panqfafxp3.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2018/05/infografico-os-numeros-dos-latrocinios-e-homicidios-no-rs-nos-primeiros-meses-de-2018-cjhcbhkyz06at01panqfafxp3.html
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2.  As violências previstas na Lei 11.340 de 2006 

  

A violência contra a mulher é considerada o símbolo da desigualdade que as 

mulheres possuem em relação aos homens que, consequentemente, influenciam na 

dominação e na discriminação que o homem possui perante a mulher, dificultando o 

avanço integral da mulher, sendo concedido um papel secundário a ela.  

 

A preocupação com os altos índices no crescimento da violência é tida hoje 
como uma questão crucial para nossa sociedade, sendo vários os fatores que 
propiciam ao seu aumento, tais como, desigualdades econômicas, sociais e 
culturais. Portanto, a Violência doméstica é todo tipo de violência praticada 
entre os membros que habitam um ambiente familiar em comum. Pode 
acontecer entre pessoas com laços de sangue (como pais e filhos), ou unidas de 
forma civil (como marido e esposa ou genro e sogra) (ARJONA, 2019). 

 

O nascimento desta violência, em virtude da superioridade imposta por um 

sexo ao outro, ocorre em toda a organização social, sendo chamada de violência de 

gênero, que é a violência ocasionada pelo simples fato de ser mulher, conforme os 

adjetivos presentes no artigo 2º da Lei Maria da Penha, sem distinção de raça, classe 

social, religião, idade ou quaisquer outras condições, produtos oriundos de um 

sistema social que subordina o sexo feminino. (CAMPOS, 2008) 

  

Apesar da consolidação dos direitos humanos, o homem ainda é considerado 
proprietário do corpo e da vontade da mulher e dos filhos. A sociedade protege a 
agressividade masculina, respeita sua virilidade, construindo a crença da sua 
superioridade. Desde o nascimento, ele é encorado a ser forte, não chorar, não 
levar desaforo para casa, não ser “mulherzinha”. Precisa ser um super-homem, 
pois não lhe é permitido ser apenas humano. Afetividade e sensibilidade são 
expressões que não combinam com a imagem do homem. Essa errônea 
consciência de poder é que assegura a ele o suposto direito de fazer uso de sua 
força física e superioridade corporal sobre todos os membros da família. De outro 
lado, venderam para a mulher a ideia de que deve ser pura, recatada e do lar. Que 
é frágil e necessita de proteção. Ao homem foi delegado o papel de protetor, de 
provedor. Daí à dominação, do sentimento de superioridade à agressão, é um 
passo (DIAS, 2019). 

  

A Lei 11.340 de 2006 visa a combater 5 espécies de violências contra a mulher: 

física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

  

[...] definimos violência doméstica como sendo a agressão contra a mulher, num 
determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade), com finalidade 
específica de objetá-la, isto é, dela retirar direitos, aproveitando da sua 
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hipossuficiência. Apesar de alguns preconizarem a necessidade da habitualidade, 
não nos parece correto, considerando não somente o espírito dos tratados, mas 
do próprio legislador pátrio ao tipificar como violência doméstica “qualquer ação 
ou omissão”, aliás, exigir habitualidade é admitir que o Estado deva tolerar, antes 
de agir, uma agressão (CUNHA; PINTO, 2011). 

  

O artigo 7º da Lei Maria da Penha especifica quais são as violências: 
 
 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 
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 auto-estima 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 a 
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 o force ao matrimônio, a 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; Violência Moral - a 
violência moral, entendida como qualquer conduta configure calunia, difamação 
e injúria. 

  

A violência física é a agressão que resulta em lesões corporais, podendo ser 

provocadas por espancamentos, pauladas, tapas, mordidas ou queimaduras. Quando 

a vítima sofre agressão física, mas não ficam evidentes os hematomas no corpo, 

configura-se como delito de vias de fato. Violência física é a ofensa à vida, saúde e 

integridade física. Trata-se da violência propriamente dita, a vis corporalis. 

Para Osterne (2011), a violência física é considerada: 

  

[...] um ato executado com intenção, ou intenção percebida, de causar dano físico 
a outra pessoa. O dano físico poderá ser compreendido desde a imposição de uma 
leve dor, passando por um tapa, até ao extremo de um assassinato. Pode deixar 
marcas, hematomas, cortes, arranhões, fraturas ou mesmo provocar a perda de 
órgão e a morte. 
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A violência sexual constitui-se na prática de atividade sexual sem o 

consentimento da vítima, mediante o uso de força, manipulações, intimidações e 

outros meios que force a ofendida a cometer o ato sem sua vontade. Para Cunho e 

Pinto, violência sexual poderá ser definida como 

  
[...] qualquer conduta que constranja a mulher 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. Agressões como essas provocam nas vítimas, não 
raras vezes, culpa, vergonha e medo, o que as faz decidir, quase sempre, por 
ocultar o evento. No Código Penal tais condutas configuram os crimes de estupro, 
entre outros (CUNHA; PINTO, 2011). 

  

A violência patrimonial tem por consequência perdas, subtrações, danos de 

objetos de bens da vítima. A supracitada violência ocorre nos casos em que o agressor 

danifica móveis e imóveis da ofendida. 

  

[...] a leitura do inciso IV insere, entre os crimes praticados com violência 
doméstica ou familiar contra a mulher, todos os tipos penais contra o patrimônio 
que signifiquem a retenção, subtração, destruição de bens, documentos, valores e 
direitos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades, mesmo que não 
praticados com violência real. Ao que parece, o legislador quis utilizar-se, de 
forma pouca aprimorada, do recurso hermenêutico da interpretação analógica, 
descrevendo uma enumeração casuística e finalizando com uma fórmula geral, 
mas, nesse caso, ao final do texto, em vez do “incluindo...” melhor seria haver 
dito “bem como todos aqueles destinados a satisfazer suas necessidades”. 
Ademais, convém interpretar a parte final do inciso como incluindo aqueles bens 
destinados a satisfazer suas necessidades “pessoais”, ou seja, as necessidades 
próprias da condição feminina que, portanto, em muitos casos, poderiam parecer 
desnecessários para um homem (PORTO, 2007). 

  

E, por fim, a violência moral que é quaisquer condutas que configurem os 

delitos de calúnia, difamação ou injúria. São os crimes contra a honra da mulher. 

  
A violência moral encontra proteção penal nos delitos contra a honra: calúnia 
(CP, art. 138), difamação (CP, art. 139) e injúria (CP, 140). São denominados 
delitos que protegem a honra, mas, quando cometidos em decorrência de vínculo 
de natureza familiar ou afetiva, configuram violência doméstica. [...] A violência 
moral é sempre uma afronta à autoestima e ao reconhecimento social, 
apresentando-se na forma de desqualificação, inferiorização ou ridicularização. 
Diante das novas tecnologias de informação, internet e redes sociais, a violência 
moral contra a mulher tem adquirido novas dimensões (DIAS, 2019). 
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Cada espécie de violência cometida contra a mulher, poderá desencadear um 

comprometimento em seu desenvolvimento físico, afetivo, emocional, moral ou 

cognitivo. Por esta razão, ela necessita da Lei Maria da Penha assegurando seus 

direitos nos seus 46 artigos. 

  

2.1 A importância do apoio psicológico a mulher em cenário de violência 
doméstica e familiar 
  

Para Chauí (1984) a violência é entendida: 
 
 
[...] como conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação 
hierárquica de desigualdade, com fins de dominação, exploração e de opressão. 
Isto é, a conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação entre 
superior e inferior. Em segundo lugar, como a ação que trata um ser humano não 
como um sujeito, mas como coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela 
passividade e pelo silêncio, de modo que, quando a atividade e a fala de outrem 
são impedidos ou anuladas, há violência. 

 

Conforme Monteiro (2012) “presente em todas as formas de violência 

doméstica, a violência psicológica é aquela em que o agressor utiliza xingamentos, 

palavras para inferiorizar a vítima, para que ele se coloque como superior.” 

            Como a violência psicológica está em um patamar camuflado quando o 

assunto é violência contra a mulher, diga-se de passagem, a violência física é a que 

vem primeiro no pensamento quando o assunto é referente a alguma espécie de 

agressão, por conseguinte, a importância do apoio psicológico é uma temática que 

fica fora de questão. No entanto, a violência psicológica é o ponto de partida para 

outras espécies de violências contra a mulher. 

   

A violência fisica é a mais percebida, dentre todas as supracitadas. Quando 
cometida contra a mulher, deixa traumas e abala emocionalmente a vítima, 
geralmente desponta acompanhada da violência psicológica. A mesma é mais 
fácil de denunciá-la, pois deixa marcas visíveis no corpo da mulher. Já a violência 
psicológica dificilmente vem a ser percebida, uma vez que não deixa marcas 
visíveis no corpo. Refere-se a ações ou omissões que visam degradar, dominar, 
humilhar outra pessoa, controlando seus atos, comportamentos, crenças e 
decisões. Utiliza-se de intimidações e ameaças que impedem ou prejudicam o 
exercício da autodeterminação e desenvolvimento pessoal. Este tipo de violência 
dificilmente é denunciada (NASCIMENTO, 2004). 
 
 

 Como bem expõem Corrêa (2011): 
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A Violência Psicológica é qualquer ação ou omissão destinada a controlar ações, 
comportamentos, crenças e decisões de uma pessoa, por meio de intimidação, 
manipulação, ameaça, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que 
implique prejuízo à sua saúde psicológica. 

  

            Para a Organização Mundial de Saúde (1998), a violência psicológica ou 

mental inclui: ofensa verbal de forma repetida, reclusão ou privação de recursos 

materiais, financeiros e pessoais. 

            Nos casos de violência psicológica, é comum a vítima ter a autoestima afetada 

e a sensação de segurança atingida pelas agressões verbais do agente. A violência 

ocorre, por exemplo, quando a vítima é proibida de trabalhar, estudar, sair de casa ou 

viajar, de ter contato com familiares e amigos. (CORRÊA, 2011) 

            A mulher que já conviveu, em um determinado espaço de tempo, com a 

violência sendo praticada pelo companheiro, frequentemente, possui um 

comprometimento psicológico, com dificuldade de mudar sua realidade, posto que “a 

pessoa sobjugo não é mais senhora de seus pensamentos, está literalmente invadida 

pelo psiquismo do parceiro e não tem mais um espaço mental próprio” 

(HIRIGOYEN, 2006.). 

            Por este motivo ela carece de ajuda externa que a auxilie a criar mecanismos 

para mudar sua realidade e superar as consequências geradas pelo processo de 

submissão às situações de violência (HIRIGOYEN, 2006). 

            O suicídio é um dos fatores resultantes da violência psicológica. Verifica-se 

que, das mortes por suicídio, entre os anos de 2011 e 2016, 31,3% ocorreram entre 

mulheres e, grande parte das tentativas de suicídios está relacionado à violência 

intradomiciliar (AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO, 2017). 

            O projeto de extensão intitulado “Enfrentamento da Violência Doméstica e 

Familiar: Direitos e Garantias Legais da Mulher Agredida”, possui como objetivo 

justamente fornecer um atendimento humanizado às vítimas de violência doméstica 

e familiar que vem à DEAM com a finalidade de registrar um boletim de ocorrência 

ou, até mesmo, ter orientação jurídica de como deve proceder frente a agressão que 

está sofrendo.   
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2.2 Projeto de Extensão “ nfrentamento da Violência Doméstica e 
Familiar: Direitos e Garantias Legais da Mulher  gredida” 

 

O processo ao qual a mulher vítima de violência doméstica e familiar é 

submetida constitui-se em um dos períodos mais tristes e trágicos em sua vida. 

Iniciando com a primeira palavra de baixo calão, configurando-se na violência 

psicológica e, em alguns casos, tendo por sequência o primeiro ataque de nervosismo 

do agressor que resulta em um hematoma no corpo da mulher, dá-se início à 

violência física. 

O medo de perder a guarda dos filhos, a dependência financeira que a 

ofendida possui com o autor e até mesmo o anseio por sua própria vida, faz com que 

fique calada durante muitos anos, vivendo uma vida inteira tendo hematomas 

internos e/ou externos, inclusive podendo ser vítima de um homicídio a devida 

punição ao culpado. E não são raros os casos em que a vítima não tem conhecimento 

de que existe uma Lei, a Lei 11.340 de 2006, para assegurar os seus direitos e garantir 

sua proteção, podendo permanecer durante boa parte de sua existência acreditando 

que não há meios para clamar por socorro e por ajuda. 

  

A violência contra a mulher permanece oculta, pela vergonha de denunciar, pela 
falta de acesso às informações jurídicas, pelo descaso das autoridades, pela 
inexistência de políticas públicas que atenda suas necessidades, pela falta de 
capacitação das pessoas que as atendem. [...] São vários os fatores que colocam as 
mulheres em posições de submissão aos homens. A educação recebida quando 
pequena já é diferenciada, as mulheres foram criadas para serem frágeis, boas 
donas de casa, criarem os filhos e cuidarem do marido. Já o homem, deve ser 
forte, provedor da família, respeitado por sua esposa. A submissão da mulher aos 
atos violentos do homem não é de agora e sim de séculos, haja vista que sempre 
foram educadas para servir o marido, para cuidar da casa e dos filhos. 
(NASCIMENTO, 2004). 

  

A violência doméstica e familiar contra a mulher atinge todas as faixas etárias 

da sociedade, e, conforme o artigo 2º da Lei Maria da Penha, toda a mulher, sem 

distinção de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 

idade e religião, é detentora dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

por conseguinte, sendo-lhe assegurada as oportunidades e facilidades para viver sem 

violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual e social. Neste sentido, à mulher vítima de violência doméstica e familiar, 

além de ter o direito de dirigir-se até a Delegacia Especializada no Atendimento à 
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Mulher, registrar um boletim de ocorrência e, caso queira, solicitar as medidas 

protetivas de urgência, é também assegurado um atendimento humanizado neste 

período tão lastimável de sua caminhada como mulher. 

Nesta esteira, com o enfoque em garantir um tratamento adequado e mais 

humanizado para a mulher que já teve seu mais básico e fundamental direito violado, 

a dignidade humana, nasceu o Projeto de Extensão intitulado “Enfrentamento da 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: Direitos e Garantias Legais da 

Mulher Agredida”, vinculado ao Núcleo de Extensão e Relações Comunitárias da 

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, realizado em conjunto com a Delegacia 

Especializada no Atendimento à Mulher do município de Santa Cruz do Sul. O 

referido projeto é executado por duas bolsistas do curso de direito da Universidade 

de Santa Cruz do Sul. 

No momento em que uma mulher procura à DEAM e é constatado que se trata 

de caso de violência doméstica e familiar, ela é encaminhada a uma sala reservada, 

onde será feito o atendimento pelas bolsistas. O objetivo das bolsistas é promover um 

atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, 

transmitindo por meio de palavras de incentivo e motivação a segurança que a 

mulher não consegue sentir por estar vulnerável e com a autoestima e confiança em 

si mesma destruída em razão da violência que sofreu. Além do atendimento 

humanizado, as bolsistas também possuem como finalidade passar orientações 

jurídicas para a vítima quanto a seus direitos previstos na Lei Maria da Penha, na 

Constituição Federal e em demais legislações infraconstitucionais, com isso, 

demonstrando que elas possuem voz para lutar por seus direitos, pois há um sistema 

jurídico legal assegurando-os. 

 Após ouvir o relato da vítima, caso a mesma queira, as bolsistas irão 

preencher uma folha de questionamentos sobre as medidas protetivas de urgência, 

onde constam várias perguntas sobre o período em que a mulher esteve sendo 

agredida. Esta folha será encaminhada ao magistrado junto com o requerimento das 

medidas protetivas de urgência. Durante o atendimento, as bolsistas de extensão 

responsáveis verificam se os relatos dizem respeito à esfera penal ou cível, realizam 

encaminhamentos que julguem necessários (CREAS, Escritório de Defesa da Mulher, 

Gabinete de Assistência Judiciária e Casa de Passagem). 
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De abril a julho do corrente ano, houve vinte e nove atendimentos, sendo treze 

deles relacionados ao delito de ameaça; na sequência, a contravenção penal de 

perturbação da tranquilidade com dez atendimentos, e o delito de injúria com seis 

atendimentos. Todos enquadrados na violência psicológica, demonstrando o quão 

necessário é um atendimento humanizado à vítima, posto que esta, na maioria das 

vezes, não consegue ter um novo olhar a uma realidade diversa da que estava 

submissa, buscando com muita dificuldade superar as cicatrizes geradas durante o 

período em que foi violentada. 

  

A violência física, em toda sua enormidade e horror, não é mais um segredo. 
Porém, a psicológica, em função de não envolver danos físicos ou ferimentos 
corporais, ainda se mantém num canto escuro do armário, para onde poucos 
querem olhar. Apenas muito recentemente, nota-se um movimento em direção à 
conscientização e reação por parte de algumas mulheres, confrontando esta 
modalidade sutil de violência perpetrada pelos homens com a conivência da 
sociedade machista (FONSECA; LUCAS, 2006). 

  
Conjuntamente com os atendimentos, as bolsistas do projeto de extensão 

também possuem como atividade realizarem contatos telefônicos com as vítimas, 

após decorrido um breve período de tempo em que as mesmas estiveram na 

delegacia para fazer o boletim de ocorrência. O objetivo das ligações é ter uma noção 

de como está a vida da ofendida após o registro, sempre ressaltando que ela poderá 

vir à delegacia registrar novas ocorrências caso ocorra novamente algum incidente de 

violência doméstica e familiar em sua vida. 

 

Conclusão 

 

Com a presente pesquisa, foi possível perceber o quão importante se torna um 

atendimento voltado para a saúde psicológica da vítima, que ao buscar ajuda para 

solucionar um problema, pode contar com o auxílio de diversas áreas. As 

consequências destas agressões causam problemas irreparáveis, podendo perdurar 

durante toda a vida da vítima, acarretando a título de exemplo, problemas como a 

baixa autoestima e grande dificuldade em criar laços. Afinal, de nada adianta punir o 

agressor, e não dar atenção à vítima da violência. Situações como estas, precisam de 

abordagem multidisciplinar afim de que na superação dos traumas sofridos possa 

haver uma rinserção social saudável.   
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A atuação conjunta entre os operadores do direito e profissionais da área da 

psicologia, nos casos de violência doméstica e familiar demonstra-se fundamental 

para a superação do problema, pois, uma vez inserida nesse contexto, é possível 

tratar não só da área criminal, que envolve propriamente a punição do agressor, 

como também da parte emocional, onde a qualidade da saúde mental da vítima 

poderá ser melhorada e recuperada dos traumas vividos. Muitas vezes, o que se busca 

ao procurar a solução de um problema na esfera penal é justamente amparo 

emocional, ao saber que sendo atendida por pessoas qualificadas para tanto, suas 

angústias e medos tornam-se menores, adquirindo, assim, força e coragem para 

enfrentar esse problema que lhe afeta tão profundamente.   
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Bruna Lietz1 

Introdução 

 

A computação tem apresentado um crescimento exponencial, sendo 

interligada a este fator a evolução da inteligência artificial e seu crescente uso em 

diversas áreas e nos mais diversos lugares, que vão desde os centros de pesquisa mais 

desenvolvidos a processos que estão presentes na vida de grande parte dos 

indivíduos. 

Não obstante o aumento das potencialidades e aplicabilidades da inteligência 

artificial, a abordagem do tema no âmbito jurídico não tem tido a mesma velocidade 

no Brasil, sendo que nos Estados Unidos e na União Europeia já se tem formulado 

discussões mais profundas quanto aos limites desta, especialmente diante do 

surgimento de casos onde se torna possível verificar que esta inteligência tem 

chegado a conclusões não previstas pelos projetistas, como foi o caso onde a máquina 

passou a apresentar viés discriminatório. 

Deste modo, o questionamento de como a inteligência artificial será abordada 

frente ao direito fundamental à igualdade considerando a possível ocorrência de 

discriminação, em duas perspectivas: nos dados escolhidos para embasar os 

programas de inteligência artificial e na formulação dos programas inteligentes, 

ambos com seus respetivos resultados apresentados. 

Inicialmente será realizada breves considerações a respeito da inteligência 

artificial, especialmente estabelecendo um panorama geral de como esta está sendo 

tratada no âmbito jurídico na atualidade, abordando ainda a questão da 

discriminação, para, em um segundo momento, através da análise dos casos do 

reconhecimento facial e do COMPAS demonstrar através de evidência a possibilidade 

                                                      
1
 Mestranda em Direito na área de concentração Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do 

Direito Privado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito do 
Estado pela UFRGS. Especialista em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional pela 
Uniasselvi. Advogada. Currículo lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/7133022323811404. E-
mail: bruna.lietz@edu.pucrs.br. 
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da incorporação pelo programa de viés discriminatório. Por fim, se realizara uma 

análise do conteúdo do direito fundamental à igualdade, realizando o cotejo do 

mesmo no contexto dos programas artificialmente inteligentes.  

O trabalho será desenvolvido será o indutivo, eis que partindo da análise de 

dois casos caso específico onde ocorrera a incorporação de vieses discriminatórios 

por programas de inteligência artificial infere-se uma verdade universal que 

corresponde a possibilidade da sua incorporação em diversos sistemas e de várias 

formas. O trabalho adotará como método interpretativo que será empregado para o 

desenvolvimento do trabalho será o sistemático, eis que o direito é compreendido de 

forma ordenada e hierarquizada, onde os direitos fundamentais apresentam-se como 

valores superiores. 

A inteligência artificial embora já aplicada no Brasil, inclusive por diversos 

órgãos públicos e judiciais, não foi ainda tratada de forma científica no que se refere 

a discriminação e o direito fundamental a igualdade o que demonstra não somente o 

ineditismo da pesquisa, mas a sua própria relevância. 

Nesta perspectiva e dentro dos limites propostos, passa-se ao desenvolvimento 

do tema que receberá uma abordagem de várias áreas do conhecimento, buscando 

trazer, além da estrutura teórica, fatos e evidências que se relacionam com as 

proposições elaboradas. 

 

1. Inteligência artificial: algumas considerações sobre a questão da 
discriminação 
 

A inteligência artificial 2  (IA), definida por Barfield (2018, p. 31) como a 

capacidade da máquina de aprender ou compreender as coisas ou de lidar com 

situações novas ou difíceis, está cada vez mais presente na vida de todos os 

indivíduos. Esta, que hoje conhecemos, aplicamos e com potencial de produzir 

decisões discriminatórias, está inserida dentro de uma ideia de IA fraca que associa a 

métodos específicos que dão conta de funções especializadas da inteligência humana 

(Palazzo e Vanzin, 2019). 

                                                      
2 Para a coa compreensão do presente trabalho é necessário estabelecer, além do conceito, que a 
inteligência artificial se distingue de automação, uma vez que aquela corresponde a um sistema 
cognitivo de máquina adaptável e relativamente autônomo, emulatório da decisão humana (FREITAS, 
2019). 
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Entretanto, como observa Bostrom (2018, posição 374), esta e outras 

tecnologias que impactarão o mundo nos próximos cinco ou dez anos já estão em uso 

de forma limitada, sendo que aquelas que remodelarão o mundo em menos de quinze 

anos provavelmente já existem em laboratórios em forma de protótipo. Neste 

contexto de desenvolvimento3, a IA hoje por nós utilizada como fraca passará a ceder 

lugar a uma IA forte capaz de simular em abrangência a inteligência humana e, para 

aqueles que acreditam na singularidade tecnológica, uma superinteligência artificial 

cuja capacidade é superior a humana. 

A inteligência artificial tem sido abordada em diversas obras em uma 

perspectiva da ciência da computação, sendo que no âmbito jurídico os seus aspectos 

e aplicações passaram a receber análise e tratamento nos últimos anos4 5, assim como 

a discussão relacionada a necessidade de regulamentação desta tecnologia por 

normas éticas e jurídicas, cujos exemplos são as discussões formuladas na Europa6, 

nos Estado Unidos7, na OCDE8 e também no Brasil9. 

                                                      
3 O desenvolvimento da inteligência artificial é trazido por muitos autores como possível pelo aumento 
do volume de dados disponíveis, assim como do crescimento da capacidade computacional. Para obter 
um gráfico logarítmico do crescimento exponencial do poder da computação nos últimos 110 anos 
consultar Pistono (2017, p. 42), que expõe a tendência deste crescimento continuar no futuro, 
entendendo que tal poderá atingir limites físicos que imporão sua diminuição ou então se atingirá a 
singularidade tecnológica. Entretanto, necessário frisar que nem sempre as curvas seguem sem 
modificação, assim as curvas retas podem se curvar e o crescimento exponencial por estagnar como 
adverte Rosling (2019, p. 110) e, especificamente a IA Ganascia (2019, p. 23-24) ao expor que o 
crescimento está a perder intensidade e que a lei de Moore vai perder rapidamente sua validade. No 
que tange aos dados foi elabora por Turner (2014) uma estimativa de que em 2020 o universo digital 
chegará a 404 zettabytes, ou seja, 44 trilhões de gigabytes. 
4 É interessante o estudo realizado por Magalhães (2005) que traz uma breve introdução histórica das 
tentativas de utilizar sistemas inteligentes no direito, demonstrando que a ideia de simular o 
pensamento humano através de uma máquina não é novo no âmbito jurídico. 
5 Ainda sobre o tema há no âmbito brasileiro Sulocki (2019) que trata como as novas tecnologias 
trazem velhas discriminações diante do uso de algoritmos na justiça criminal e Braga (2019) que 
aborda a questão da polícia preditiva. 
6 Neste sentido são os seguintes documentos elaborados: Ethics guidelines for trustworthy (second 
edition, 2019),  A definition of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific disciplines 
(second version, 2019) e Carta Europeia de Ética sobre o Uso da Inteligência Artificial em Sistemas 
Judiciais e seu ambiente (2018). 
7 O documento referido é o Bill of Algorithmic Accoutability Act of 2019. 
8  O documento formulado pela OCDE é o intitulado como Recommendation of the Council on 
Artificial Intelligence. 
9 No Brasil houve uma discussão no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que 
no âmbito dos Diálogos Setoriais, uma parceria entre Brasil e União Europeia, que apoiou o projeto 
'Inteligência Artificial e regulação de algoritmos' que resultou objetivo a identificação de tendências e 
perspectivas na formulação de políticas públicas sobre os impactos atuais e futuros de aplicações 
baseadas em inteligência artificial (IA) e na regulação de algoritmos. Este documento, ainda que 
represente a opinião dos autores, teve o objetivo, conforme o acima exposto, de orientar tarefas 
estatais. Ademais, recentemente foi protocolado no Senado Federal brasileiro o projeto legislativo de 
nº 5051/2019 que estabelece os princípios para o uso da Inteligência Artificial no Brasil. 
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Dentre as preocupações relacionadas ao uso desta tecnologia estão possíveis 

aplicações que violem direitos fundamentais, dentre os quais está a igualdade dado 

os possíveis vieses discriminatórios que os sistemas podem apresentar. Como 

observa Luger é possível quem um sistema especialista chegue a conclusões não 

previstas por seus projetistas (Luger, 2013, p. 12). A discriminação algorítmica, como 

regra, não é intencional, sendo que este resultado está relacionado com uma 

distorção velada sob a ilusão de imparcialidade (Braga, 2019, p. 680-682). 

O viés discriminatório pode entrar no sistema pode ocorrer em três estágios: 

na construção dos algoritmos (entendimento por justo), nos dados utilizados 

(qualidade) e a preparação dos dados (BRAGA, 2019, p. 680-682). Dentre estas 

hipóteses destaca-se, quando se trata de reconhecimento facial, a questão da 

quantidade de dados utilizados, bem como tais são preparados. 

A suficiência dos dados e sua confiabilidade irão refletir na confiabilidade da 

própria IA (Silva, 2019, p. 42), especialmente em modelos de aprendizagem 

automática onde a máquina é submetida a um treinamento com um conjunto de 

dados suficientes para que ele aprenda para depois ser utilizado. Deste modo, este 

conjunto de dados assume destaque para a confiabilidade de um sistema, bem como 

está ligado aos resultados que serão apresentados. 

Nesta perspectiva expõem Packin e Lev-Aretz (2018) que os dados que são 

extraídos e as informações que são analisadas pelo programa de inteligência artificial 

deve ser um fonte de preocupação, eis que a mineração de dados pode sempre refletir 

e manter os preconceitos dos tomadores de decisão ou espelhar os preconceitos 

generalizados que existem na sociedade. 

Ademais, expõe os autores que algoritmos inteligentes devem funcionar de 

forma autônoma, sendo que tais escolhem, estudam e a consideram variáveis forma 

de um grande conjunto, que pode refletir numa falta de transparência algorítmica 

que dificulta saber onde e como o viés discriminatório entra no sistema10. 

                                                      
10  A transparência dos algoritmos, por sua vez, demanda uma reflexão, pois a pura exposição 
algorítmica, ou seja, a disponibilidade do código-fonte ou auditorias irrefletidas podem gerar uma 
ilusão de clareza como aponta Peixoto e Silva (2019, p.73). Nem todos os modelos de IA permitem 
verificar com as decisões foram tomadas. 
Há modelos matematicamente bem simples e de fácil compreensão de como as suas saídas são 
geradas, entretanto, como observa Silva (2019, 46-48) “os melhores modelos, do ponto de vista da 
assertividade, possuem estruturas numéricas muito complexas, o que dificulta a compreensão de 
como as respostas são geradas em sua saída”. 
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Ademais, os sistemas de inteligência artificial dentro deste quadro também 

pode apresentar falsos positivos ou faltos negativos, classificando de forma errada 

um grupo X em sentido negativo ao mesmo tempo que classifica, proporcionalmente, 

de forma também errada positivamente indivíduos Y, sendo que a taxa de erros 

muitas vezes seja idêntica a todos os indivíduos, mas a classificação como falso 

positivo ou falso negativo pode revelar o viés discriminatório. 

A apresentação do viés discriminatório pela inteligência artificial nas duas 

acepções acima expostas – relacionada a questão dos dados utilizados e de falsos 

negativos e positivos) está baseada em evidências extraídas de aplicações práticas 

destas tecnologias, seja pelo seu uso por pessoas que precisavam ser submeter a esta 

ou então por testes realizados por pesquisadores. Deste modo, passa-se a análise de 

dois casos que se inserem neste contesto: o reconhecimento facial utilizado por 

grandes empresas e pelo Reino Unido e os falsos positivos e negativos no programa 

COMPAS. 

 

2 Inteligência Artificial e discriminação: estudos de casos 

 

2.1 A questão dos dados no reconhecimento facial 

 

O reconhecimento facial tem sido adotado em diversos países, dentre os quais 

está o Brasil11 12, que inclusive têm projetos de lei13 tornando o uso de tal tecnologia 

obrigatória em alguns casos, entretanto em algumas de suas aplicações verificou-se 

que tais não funcionam bem em reconhecer faces com determinadas características14. 

                                                                                                                                                                     
Assim, modelos com alta interpretabilidade (árvores de decisão, algoritmos de regressão e regras de 
classificações) apresenta baixa acurácia ao passo que os algoritmos de baixa interpretabilidade (Redes 
neurais artificiais, ensemble methods e support vector machine) detém uma alta acurácia. 
11 No Brasil há já o uso do reconhecimento facial pela Receita Federal como observa Machado Segundo 
(2019), também pela Polícia Federal em aeroportos (SERPRO, 2019). Ainda, há em tramitação o 
Projeto de Lei 9.736 de 2018 que obriga o reconhecimento facial em presídios, bem como o Projeto de 
Lei 9414/2017 que obriga a instalação da leitura de impressão digital e facial nos meios de transportes 
públicos coletivos. 
12 Algumas notícias jornalísticas recentes têm abordado que o uso do reconhecimento facial no Brasil 
tem apontado para um maior número de presos negros, entretanto não há especificação se por um 
erro no sistema de reconhecimento ou pelas identificações realizadas terem sido tratadas pelos 
humanos de forma que a prisões realizadas seguissem preconceitos sociais culminando em detenções 
condizente com o da população carcerária, cuja maioria são de pessoas do sexo masculino e negras. 
13 Neste sentido são os projetos de lei 9.736 de 2018 e o projeto de Lei 9414/2017. 
14  É interessante observa que existe um fenômeno estudado na literatura médica-psicologia 
denominado “efeito da outra raça” ou “déficit de reconhecimento entre raças” que traz a ideia que no 
reconhecimento facial adultos e crianças apresentam dificuldade ao reconhecer faces de raças 
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Em estudo realizado pesquisadores do MIT e da Universidade de Stanford em 

2018 descobriu-se que sistemas comerciais de grandes empresas de tecnologia que 

utilizavam da inteligência artificial possuíam viés de gênero e de tipo de pele, sendo 

que o reconhecimento facial possuía taxa de erro de 0,8% para homens de pele clara 

e 34,7% para mulheres de pele escura. 

A análise dos sistemas pelos pesquisadores foi realizada através da aplicação 

de um conjunto de imagens (mais de 1.200 imagens) de mulheres e pessoas com a 

pele escura (estes classificados conforme a escala de tons de pele Fitzpatrick15). Os 

resultados obtidos indicaram uma taxa de erro superior para mulheres do que para 

homens e para indivíduos de pele mais escura do que para indivíduos de pele mais 

clara, sendo que em um dos sistemas a taxa de erro para mulheres de pele escura a 

taxa de erro chegou a 46,8%. 

Conforme informações da pesquisa disponibilizadas no MIT News 

pesquisadores de uma grande empresa de tecnologia dos EUA reivindicaram uma 

taxa de precisão de mais de 97% para um sistema de reconhecimento facial que eles 

haviam projetado, entretanto os dados usados para avaliar seu desempenho era mais 

de 77% masculino e mais de 83% branco: 

O resultado obtido pelo estudo levou os pesquisadores a questões como as 

redes neurais16 são treinadas e avaliadas, especialmente porque os dados tem grande 

influência sobre a resposta que será dada pelo modelo. Entretanto, ainda que haja 

esta preocupação os sistemas de reconhecimento facial estes têm sua aplicação 

difundida e as questões como a aqui posta surgido. 

Há diversos casos em que um sistema de reconhecimento facial automático é 

aplicado apresentando um grau de acurácia inferior para pessoas com pele escura em 

comparação com aquelas com pele mais clara. Um exemplo foi a adoção pelo Reino 

                                                                                                                                                                     
diferentes da sua. Assim, a pessoa tende a um reconhecimento mais preciso de uma face de nossa 
própria raça do que de uma face de outra raça (BASTOS; MOURA e FERNANDEZ, 2019). No caso da 
inteligência artificial pode-se perquirir a incorporação deste déficit inerente aos humanos ao 
programa de inteligência artificial, entretanto, a priori, a questão do não reconhecimento de faces de 
pessoas com pele escura está relacionado a falta de inserção de dados desta categoria quando do 
treinamento do sistema. Como observa Packin e Lev-Aretz (2018) os métodos que levam a 
discriminação muitas vezes permanecem em sigilo, razão pelo qual a análise do tema deve ser dar 
abordando as diversas perspectivas possíveis. 
15 Tabela criada em 1976 pelo médico Thomas B. Fitzpatrick, onde os tipos de pele foram classificados 
em fototipos conforme a capacidade de cada pessoa em se bronzear, além da sensibilidade quando da 
exposição solar. 
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Unido17 do reconhecimento facial para envio de fotos para passaportes onde pessoas 

de determinada minoria étnica não tinham suas faces devidamente reconhecidas, 

como correu com uma das pessoas que estava tentando renovar seu passaporte e, ao 

inserir sua imagem, o verificador automático confundiu seus lábios com a boca 

aberta18. 

Assim, os fatos correspondem a evidências da importância dos dados inseridos 

no processo de treinamento da inteligência artificial, bem como esse processo está 

ligado aos resultados obtidos que podem ter possível viés discriminatório – neste 

caso específico, aparentemente não pelos algoritmos em si, mas relacionados com a 

forma como estes foram treinados pelos humanos. 

 

2.2 A questão dos falsos negativos e positivos no COMPAS 

 

O caso do COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for 

Alternative Sanctions), utilizando em diversos estados dos Estados Unidos visando 

verificar a probabilidade de possível reincidência, é um dos casos mais analisados 

quando se trata do tema da discriminação e da inteligência artificial. 

O sistema, conforme divulgado em 2016 pelo jornal online ProPublica, teve 

seus algoritmos de reincidência analisados com a finalidade de identificar se suas 

previsões estavam corretas, ou seja, quem de fato reincidiu, bem como se havia 

alguma diferença entre as previsões de risco entre negros e brancos, muito embora o 

sistema não incluísse explicitamente a raça como fator para análise19. 

Quanto a primeira análise verificou-se que os algoritmos tinham uma 

probabilidade de cometer erros em um percentual praticamente igual para infratores 

negros e brancos (FRY, 2019, p. 90), entretanto quando analisado as previsões de 

risco entre estes verificou-se que tal cometia erros diferentes em cada grupo racial, 

                                                      
17 Reino Unido a tecnologia do reconhecimento facial é utilizada em Gales do Sul, no País de Gales 
para fins de policiamento. Considerando todas as controvérsias existentes nesta tecnologia, a 
discussão quanto seu uso foi levado a julgamento pela High Court no Processo CO / 4085/2018 onde 
foi aceito o uso do reconhecimento facial. 
18 Notícia está disponível em: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/black-man-lips-
passport-photo-home-office-joshua-bada-a9111711.html 
19  Conforme Sulocki (2019, p. 659-660) os elementos analisados pelo COMPAS são: criminal 
involvement, history of noncompliance, history of violence, current violence, criminal aassociates, 
substance abuse, financial problems, vocational ou educational, family criminality, social 
environment, leisure, residential instability, social isolation, criminal atitudes e criminal 
personality. 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/black-man-lips-passport-photo-home-office-joshua-bada-a9111711.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/black-man-lips-passport-photo-home-office-joshua-bada-a9111711.html
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atribuindo aos réus brancos de risco mais baixos do que os negros (PACKIN E LEV-

ARETZ, 2018). 

O algoritmo tinha duas vezes mais probabilidade de rotular erroneamente 

como sendo de elevado risco se fosse negro do que branco, bem como os detidos 

brancos tinham duas vezes mais probabilidade de serem considerados de baixo risco 

do que os negros. 

Nestes casos, é possível verificar que a taxa de erro era a mesma para bancos e 

negras, entretanto a os falsos positivos, neste caso, eram desproporcionalmente 

negros, sendo os falsos negativos desproporcionalmente brancos revelam a 

discriminação ínsita ao programa. 

Este caso revela a facilidade com que os algoritmos podem perpetuar as 

desigualdades do passado, pois tais não estão a julgar pela cor da sua pele, mas pelas 

já previsíveis consequências de uma sociedade com profundos desequilibro históricos 

(FRY, 2019, p. 94) cujos direitos fundamentais visam modificar. 

 

3 O direito fundamental à igualdade e a inteligência artificial 

 

Os sistemas de inteligência artificial tendem a interagir com seres humanos de 

uma forma considerada natural como observa Oliveira (2019, p. 69) e tem um 

enorme potencial para o progresso da humanidade, razão pelo qual os avanços 

devem ser estudados através de fatos, considerando seus diversos aspectos e não em 

uma perspectiva única ou de separação, como bons ou prejudiciais20.  

Deste modo, ao mesmo tempo que o desenvolvimento traz benefícios a todos e 

é um valor a ser promovido, se faz necessário garantir que as já existentes sejam 

fundadas e limitadas pelos direitos fundamentais e as que viram a existir tenham 

seus objetivos alinhados com os da humanidade. Nesta perspectiva, da necessidade 

de verificar a conformidade da técnica aos interesses da sociedade e dos seus 

membros, destacam-se dois sistemas regulatórios: o ético e o jurídico. 

O sistema ético, como observa Mulholland (2019, p. 08), “cria guias 

deontológicos que serão constituídos como a razão prima face e o fundamento para o 

desenvolvimento da IA” sendo imposta assim uma soft regulation, eis que a 

                                                      
20 A ideia de perspectiva única é bem abordada Rosling (2019, p. 3289) ao expor que tal pode limitar a 
imaginação, sendo melhor olhar para os problemas a partir de muitos ângulos, obter um entendimento 
mais preciso e encontrar soluções práticas. 
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governança da inteligência artificial será baseada em princípios que são guias de 

recomendações. Na atualidade há vários guias de recomendações éticas como os 

elaborados pela União Europeia (EU) (2018a. 2018b) e pela OCDE (2019). 

O sistema jurídico cria restrições, por isto considerado como hard regulation, 

uma vez que impõe padrões de coerção para a aplicação da IA (Mulholland, 2019, p. 

08). Como observam Novais e Freitas (2018, p. 29) inexiste uma abordagem 

normativa holística a nível da União Europeia, sendo a questão da inteligência 

artificial descortinadas apenas pequenos afloramentos normativos em textos legais 

dispersos. 

A União Europeia em 2019 ao formular as orientações éticas para uma 

inteligência artificial de confiança expõe que a mesma de ser legal, ética e sólida, 

inserido os direitos fundamentais como direitos de caráter moral e jurídico (p. 12), 

expondo que as orientações dirigidas a IA deve ser voltada ao que devemos fazer e 

não naquilo que pode atualmente ser feito com a tecnologia. Além do respeito a 

dignidade humana e dos demais preceitos de direitos fundamentais vinculativos a 

União Europeia, expõe o relatório que: 

 

Igualdade, não discriminação e solidariedade — incluindo os direitos das pessoas 
em risco de exclusão. Deve ser assegurado o respeito igualitário do valor moral e 
da dignidade de todos os seres humanos. Tal vai além da não discriminação, que 
tolera o estabelecimento de distinções entre situações diferentes com base em 
justificações objetivas. Num contexto de IA, a igualdade implica que as operações 
do sistema não podem gerar resultados injustamente tendenciosos (p. ex., os 
dados utilizados para treinar os sistemas de IA devem ser o mais inclusivos 
possível, representando diferentes grupos da população). Tal exige que as 
pessoas e os grupos potencialmente vulneráveis21, tais como trabalhadores, 
mulheres, pessoas com deficiência, minorias étnicas, crianças, consumidores, ou 
outras pessoas em risco de exclusão, sejam devidamente respeitados.  

 

No Brasil há o reconhecimento de diversos direitos fundamentais que são 

trazidos nas orientações éticas da União Europeia como guias éticos para o 

desenvolvimento da IA, mas no ordenamento jurídico pátrio configuram também 

como valores jurídicos. Assim, os direitos fundamentais constituem assim preceitos 

da ordem jurídica cuja observância é necessária para o desenvolvimento e o uso da 

inteligência artificial. 

Estes direitos fundamentais passam a sofrer novas formas de agressão, sendo 

que, como observa Sarlet (2010, p.50) alguns direitos fundamentais de primeira 

dimensão (assim como alguns da segunda) estão sendo revitalizados e até mesmo 
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ganhando em importância e atualidade, de modo especial em face das novas formas 

de violação a valores tradicionais. 

O uso da inteligência artificial e seu potencial discriminatório está relacionado 

com a igualdade em suas três dimensões (SARLET, 2013, p. 544), notadamente nesta 

como proibição do arbítrio, eis que nesta perspectiva os sistemas não dever realizar 

diferenciações entre os indivíduos destituídas de justificação razoável, bem como na 

proibição de discriminação, eis que por tal veda-se diferenciações que tenham por 

base categorias meramente subjetivas. 

Como observa Packin e Lev-Aretz (2018) ao tratarem da inteligência artificial 

e seu potencial discriminatório “a escolha de dados que serão fornecidos ao programa 

de inteligência artificial e métodos automatizados de tomada de decisão poderiam 

potencialmente prejudicar as oportunidades de vida dos indivíduos de formas 

arbitrárias e discriminatórias” 21. Casos como este, devem ser ajustados as dimensões 

objetivas e subjetivas da igualdade. 

Na perspectiva a igualdade além de ser um valor (e princípio) estruturante do 

Estado Constitucional no seu âmbito objetivo, compreende uma face negativa 

(defensiva) e positiva (prestacional) na condição de direito subjetivo. Assim, os 

valores que fundamentam o uso da inteligência artificial devem harmonizar-se como 

outros, como a igualdade, tendo o indivíduo o direito subjetivo de não ser 

discriminado. 

A inteligência artificial, especificamente o reconhecimento facial deve ser 

desenvolvido visando um tratamento igualitário, seja quando utilizado pelos entes 

estatais ou privados. O conteúdo da igualdade tem como destinatários em primeira 

linha os órgãos estatais, visto que “implica um dever de aplicação igual do direito 

para os órgãos jurisdicionais e administrativos, mas também uma igualdade na lei e 

pela lei, que, por sua vez, vincula os órgãos legislativos” (SARLET, 2013, p. 545-546). 

Deste modo, o uso do reconhecimento fácil no Brasil22 deve ser desenvolvido 

de forma a permitir que todos consigam acessar e utilizar o serviço com uma taxa de 

                                                      
21 A transparência dos algoritmos, por sua vez, demanda reflexão, pois a pura exposição algorítmica, 
ou seja, a disponibilidade do código-fonte ou auditorias irrefletidas podem gerar uma ilusão de clareza 
como aponta Peixoto e Silva (2019, p.73), pois nem todos os modelos de IA permitem verificar com as 
decisões foram tomadas. 
22 Os exemplos acima trazidos referente o reconhecimento facial, onde pessoas com pele escura não 
foram reconhecidas possivelmente tem contornos diferentes no Brasil onde a população se auto 
declara, conforme informações do IBGE, nas seguintes proporções: 45,22% como brancos, 45,06% 
como pardos, 8,86% como pretos, 0,47% como amarelos e 0,38% como indígenas. 
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erro (incluindo os falsos negativos e falsos positivos) similar, não ocorrendo que 

pessoas de determinado grupo étnico tenham, por este motivo, alguma barreira ao 

uso da tecnologia quando relacionada a serviços públicos essenciais. 

 

Conclusão 

 

As interações entre inovações tecnológicas e os indivíduos tem aumentado 

consideravelmente, de forma que esta relação tem ocorrido de forma natural dada a 

incorporação destas no cotidiano das mais diversas sociedades. Tais, todavia, devem 

ser analisadas tanto do ponto de vista benefícios, assim como em suas perspectivas 

negativas e potenciais riscos. 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial com 

finalidades públicas, haja vista que atribui a máquina decisões cujo programador 

pode não ter conhecimento, demanda análise e discussão pela multiplicidade de 

seguimentos sociais, sendo assim dotada da mais alta relevância. 

A análise de casos referentes ao COMPAS e o reconhecimento facial traz a 

discussão, através de evidências, que sistemas de inteligência artificial podem chegar 

a soluções não previstas pelos projetistas, inclusive incorporando vieses 

discriminatórios, o que torna a análise desta tecnologia sob a perspectiva dos direitos 

fundamentais elementar. 

A igualdade, valor da ordem jurídica brasileira, deve constituir não somente 

um limite ao desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial pelos 

particulares e órgãos estatais, mas também seu fundamento, especialmente diante 

desta tecnologia ter potencial de violar seu conteúdo normativo. 

A pesquisa realizada tem como resultado parcial que a inteligência artificial 

deve ser devolvida tendo em vista os valores inerentes aos direitos fundamentais, 

assim como também limitada por estes, de forma que eventual discriminação, ainda 

que decorrente da decisão algorítmica, deve inserir nesta perspectiva. 

O tema pesquisado, embora tenha sido analisado em uma perspectiva jurídica 

e utilizando conceitos da ciência da computação, está inserido em um contexto 

transdisciplinar, permitindo análise através de diversos vieses. Em virtude disto, o 

tema permite sua abordagem em diversas perspectivas de forma que há um campo 

vasto para a sua análise. 
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Por fim, as inovações tecnológicas possuem um caráter global, aproximando as 

condições de vida dos indivíduos, bem como fazendo os problemas decorrentes da 

sua utilização. Assim, importante analisar o tema considerando esta característica, 

seja para a formulação de propostas através do diálogo entre diversos Países, seja 

para o aprendizado com experiencias estrangeiras ou para a formação de uma 

regulação internacional da mesma. 
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Introdução 

 

O debate acerca da temática violência contra as mulheres parece algo 

ultrapassado, todavia, esse tipo de violência está cada vez mais presente na 

sociedade, ou seja, verifica-se um aumento da violência contra a mulher. Assim, 

existe a necessidade dessa discussão na atual conjuntura brasileira.  

A Lei Maria da Penha cumpre o respeitável papel de afirmac  a o dos direitos 

humanos, em atendimento a todas as formas de discriminac  a  o contra a mulher, 

voltadas à prevenc  a o, à punic  a o e à erradicac  a o da violência doméstica.  

Importa destacar que a Constituic  a o Federal/88 determina a criac  a o de 

mecanismos para coibir esse tipo de crime no âmbito das relac  o  es familiares, em 

favor dos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e da igualdade.  

Diversos dispositivos foram contemplados na nossa Carta Magna no que tange 

ao princípio da igualdade entre homens e mulheres em todos os campos da vida 

social (art. 5º, I), na vida conjugal (art. 226, inciso 5º) e, ainda, a inserção do art. 

226, inciso 8º, onde o Estado se compromete com as situação referente à violência 

contra as mulheres.  

Essa lei consagra um novo microssistema jurídico de democratizac  a o do 

acesso à justic a e abordagem sistêmica do problema, por meio de políticas públicas 

afirmativas de prevenc  a o e de mediac  a o dos conflitos. 

Apesar de todos os avanços, da equiparação entre o homem e a mulher feita 

pela nossa Carta Magna, a ideologia patriarcal ainda subsiste a todas essas 

conquistas. A desigualdade sociocultural é uma das razões da discriminação feminina 
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e, principalmente, de sua dominação pelos homens que se consideram como sendo 

seres superiores e mais fortes.  

Assim, a Lei Maria da Penha é utilizada para coibir a prática de violência 

contra as mulheres como um instrumento de efetivação de direitos e garantias para 

as mulheres.  

  

1 A violência familiar e doméstica: uma análise jurídica da lei 11.340/06 (Lei 
Maria da Penha) 
 

A história da violência contra a mulher no ambiente familiar começa na 

infância, pois a menina aprende que se trata de um ato de correção, acostumando-se 

a aceitar a violência como algo que simplesmente faz parte das relações familiares. 

Assim, é muito difícil conseguir identificar como violência aquilo que socialmente 

não é reconhecido como tal. (SABADELL, 2005, p. 236) 

 

Ninguém duvida que a violência sofrida pela mulher não é exclusivamente de 
responsabilidade do agressor. A sociedade ainda cultiva valores que incentivam a 
violência, o que impõe a necessidade de se tomar consciência de que a culpa é de 
todos. O fundamento é cultural e decorre da desigualdade no exercício do poder e 
que leva a uma relação dominante e dominado. Essas posturas acabam sendo 
referendadas pelo Estado. Daí o absoluto descaso de que sempre foi alvo a 
violência doméstica. (DIAS, 2007, p. 15-16)  

 

A diferenciac  a  o entre os sexos sempre foi notório, pois os homens tinham a 

participac  a o exclusiva no papel público, enquanto as mulheres somente participavam 

do setor privado na  o podendo exercer nenhum papel além de cuidar o lar, os filhos e 

outras questo es domésticas, já os homens tinham a obrigação de sustentar a família. 

Essas características dadas em raza  o do indivíduo ser homem ou ser mulher.  

A conquista dos direitos civis das mulheres ocorre de forma lenta; isso não 

causa nenhuma surpresa, haja vista que a aprovação das leis sempre esteve em mãos 

masculinas e poucos foram os que comungaram com os ideais femininos. Mulheres 

que sentiram na carne a opressão verbalizam seus sentimentos: 

 

Até há pouco, [...] as expressões ‘mulher’ e ‘cidadã’ afiguram-se como antônimas. 
Como somente em 1932 passou a existir o voto feminino e até 1962 as mulheres, 
ao casarem, se tornavam relativamente capazes (eram assistidas pelo marido 
para os atos da vida civil e necessitavam de sua autorização para trabalhar), não 
se podia falar em cidadania feminina. (DIAS, 2004, p. 65) 
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A atualidade histórica coloca em evidência, e de maneira ardorosa, problemas 

do vasto conflito dos sexos, oculto há milênios. Conflitos que têm suas origens nas 

primeiras formas de sociedade, na evolução da conquista da cidadania que se procura 

encontrar e analisar.  

Dessa configuração,  

 

Nascer mulher já foi considerado uma desvantagem para a família, visto 
que a descendência familiar e o culto aos Deuses dos antepassados 
ocorriam através da linha masculina. A bem da verdade deve-se consignar 
que em alguns países do Oriente Médio ainda encontramos esta 
concepção. Registramos também as muitas mortes de bebês femininos, 
quando houve na China a proibição do casal, no meio urbano, de ter mais 
de um filho. Matava-se a criança, para que o casal tivesse a chance de um 
varão. Ela já foi vista como um ser sem alma e uma minoria. No entanto 
[...] o silêncio acentua ainda mais a desigualdade e a injustiça, 
independente da intenção do legislador, resolvemos falar sobre o assunto, 
[...] por entendermos o Direito como um sistema que se retroalimenta. 
(SÉGUIN, 1999. p. X) 

 

A evolução de um conceito amplo de Direitos Humanos da mulher foi 

abalizada pela conquista da cidadania feminina no que diz respeito à aquisição de 

direitos civis. O engajamento das mulheres na economia do mundo, em condições de 

subalternidade, impulsionava-as a pugnar pelo direito de influenciar nas decisões 

deste mesmo mundo. Para que lhes fossem dadas tais prerrogativas, tinham que 

possuir o direito básico de votar e serem votadas.  

Historicamente, a conquista do direito ao sufrágio sofreu percalços das mais 

diversas formas tanto de ideias como de culturas. A igualdade perseguida era 

ameaçada pela visão masculina desse valor discricionário.    

Acerca dessa desigualdade entre os gêneros, Pessis e Matín destacam que: 

  

A desigualdade de gênero parece se estruturar em torno de dois fatores originais 
que condicionara  o, ideologicamente, essa forma de organizac  a o social da espécie 
humana. Sa o estes os controles da informac  a o técnica, ou seja, o conhecimento, e 
a solidariedade masculina na apropriac  a o e gesta  o dessa informação. (PESSIS E 
MAT N, 2005, p. 18)  

 

Sem dúvida que a sociedade protege a agressividade masculina, construindo a 

imagem de superioridade do sexo masculino, que é respeitado por sua virilidade.  

Socialmente, considera-se que afetividade e sensibilidade não são expressões 

da masculinidade, pois desde criança o homem é educado para ser “o forte”, não 
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chorar, não levar “desaforo pra casa”, ou seja, não ser “mulherzinha”. Ele é educado 

para ser o super-homem e não apenas humano. Justamente essa equivocada 

consciência masculina de poder é que lhes assegura o suposto direito de fazer uso da 

força física e de sua superioridade corporal sobre a mulher e os demais membros de 

sua família. 

Dessa forma, a menina aprende desde crianc  a a ser delicada, obediente, 

paciente, dependente e a agir pela emoc  a  o; já o menino aprende a ser mais agressivo, 

independente, competitivo e a agir pela raza  o, como se esses atributos fizessem parte 

de suas próprias “naturezas”.  

Nesse contexto, os relacionamentos 

 

[...] oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se 
transforma no outro. Na maior parte do tempo, esse dois avatares coabitam — 
embora em diferentes níveis de consciência. No líquido cenário da vida moderna, 
os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, 
perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência. (BAUMAN, 2004, p. 
08) 

 

O comportamento do agressor tem como matriz a própria estrutura social, que 

ensina o homem a discriminar a mulher. Por mais que se tente dizer que se trata de 

desvios psicológicos, a origem da violência doméstica é estrutural, está no próprio 

sistema social que influi no sentido de estabelecer que o homem é superior à mulher 

e que esta deve adotar uma postura de submissão e respeito para com o homem-

agressor. (CAVALCANTI, 2007, p. 54-55) 

A violência2 contra a mulher resulta do patriarcado congregando a violência 

familiar, intrafamiliar e a violência doméstica. É importante destacar que a expressão 

violência de gênero3 é bastante ampla e abarca diferentes vítimas, como por exemplo: 

mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. (SAFFIOTI, 1999) 

Também em relação ao termo gênero, tem-se as palavras de Butler: 

                                                      
2  Os movimentos feministas tiveram repercussão no mundo inteiro. Mesmo com muitos 
antifeminismos, as mulheres fizeram história e, atualmente, as Leis vigentes possuem reflexos dos 
movimentos feministas da época. Talvez, a maior marca dessas lutas é o dia 8 de março, destinado a 
homenagear as mulheres do mundo inteiro, reconhecido como dia internacional da mulher. Nessa 
data, no ano de 1857, numa indústria têxtil de Nova York, mulheres protestaram as péssimas 
condições de trabalho à que estavam submetidas. Em resposta, os patrões trancaram o prédio e 
atearam fogo, resultando na morte de 129 mulheres, queimadas vivas. 
3  A partir do ano de 1980, discussões sobre o assunto ganharam espaço. Passou-se a utilizar a 
terminologia “gênero” para diferenciar os papéis masculinos e femininos construídos pela própria 
sociedade. O objetivo era esclarecer que as desigualdades são o resultado de todo um processo 
histórico-cultural e não determinadas pela diferença biológica do sexo. Essa discussão de gênero fez 
entender que as diferenças sexuais superam a mera definição biológica. 
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Quando a cultura ‘relevante’ que ‘constrói’ o gênero é compreendida nos termos 
dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a impressa  o de que o gênero é ta  o 
determinado e ta  o fixo quanto na formulac a o de que a biologia é o destino. Nesse 
caso, na o a biologia, mas a cultura se torna o destino. (BUTLER, 2010, p. 26)  

 

A feminilidade e a masculinidade sa  o sopesadas como uma elaborac  a  o social, 

na qual fixa posic  o  es de hierarquia, bem como lugares de poder, de desigualdade e de 

discriminac  a o. Ao se tratar de gênero4, po  e-se em debate a relac  a o de poder sobre a 

subjetividade do feminino e do masculino, tendo efeitos sociais distintos a cada um, 

pois para o homem é o poder econômico e o racional, enquanto para a mulher é o 

poder afetivo. (MART N, 2005, p. 61)  

A cada ano, a violência, tira milhares de vidas no mundo todo e prejudica a 

vida de outras pessoas, não havendo limites. 

A discriminac  a o de gênero, produto de uma tradic  a o patriarcal que na  o 

conhece limites geográficos e culturais, é do conhecimento de todos os brasileiros. A 

inferioridade da mulher em relac  a  o ao homem foi por muito tempo considerada 

normal e resultante da própria natureza das coisas.  

No que se refere à violência de gênero, Teles preleciona que:  

 

O conceito de violência de gênero deve ser entendido como uma relac  a o de poder 
de dominac a o do homem e de submissa  o da mulher. Ele demonstra que os papéis 
impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história e 
reforc ados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relac  o es violentas entre os 
sexos e indica que a prática desse tipo de violência na  o é fruto da natureza, mas 
sim do processo de socializac  a o das pessoas. Ou seja, na o é a natureza a 
responsável pelos padro  es e limites sociais que determinam comportamentos 
agressivos aos homens e dóceis e submissos às mulheres. Os costumes, a 
educac a o e os meios de comunicac  a  o tratam de criar e preservar estereótipos que 
reforc am a ideia de que o sexo masculino tem o poder de controlar os desejos, as 
opinio es e a liberdade de ir e vir das mulheres. (TELES, 2003, p. 18) 

 

Não faltam justificativas para tratar as mulheres de forma especial, perante 

um modelo conservador de sociedade que coloca a mulher em situação de 

inferioridade, desigualdade e submissão. De modo que se possa colocar em prática o 

                                                      
4  Para compreender a questão da violência contra a mulher na sociedade contemporânea, é 
importante distinguir os conceitos de sexo e de gênero. Sexo se refere às atribuições físicas e biológicas 
das pessoas. Diferente de gênero que se refere às ideias culturalmente elaboradas em relação à 
feminilidade e a masculinidade, discutindo aquilo que é próprio da mulher ou do homem. Distinções 
estas, são importantes na luta e no reconhecimento dos direitos da mulher, evidenciando equívocos 
em relação à feminilidade. 
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desígnio da lei que é assegurar à mulher o direito a sua integridade física, psíquica, 

moral e patrimonial.  

 

A dominac a o dos homens sobre as mulheres e do direito masculino de acesso 
sexual regular a elas esta o em questa  o na formulac  a o do pacto original. O 
Contrato social é uma história de liberdade. O contrato original cria ambas, a 
liberdade e a dominac  a o. A liberdade do homem e a sujeic  a  o da mulher derivam 
do contrato original e o sentido da liberdade civil na  o pode ser compreendido 
sem a metade perdida da história, que revela como o direito patriarcal dos 
homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil na  o é 
universal, é um atributo masculino e depende do direito patriarcal. (PATERMAN, 
1993, p. 16-17)  
  

Os direitos inseridos na própria Carta Constitucional de 1988, particularmente 

no seu art. 1º, inciso III, estabelecem como um dos fundamentos de nossa República 

“a dignidade da pessoa humana”. O legislador da Lei Maria da Penha, relembrou que 

a mulher, enquanto ser humano normal possui os mesmos direitos reconhecidos em 

favor do homem. 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) surge como resposta da busca 

incansável pela garantia e pelo respeito à dignidade da mulher agredida, se 

enquadrando aos documentos internacionais de proteção aos direitos das mulheres, 

e, em seu artigo 6º, afirmou, taxativamente, que “a violência doméstica e familiar 

contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos”. 

(CAVALCANTI, 2007, 79-80)  

 A lei supracitada deve ser subsidiada por delegacias de atendimento e 

proteção às mulheres vítimas de violência5, todavia, ainda existem regiões que não 

possuem esse atendimento especial. E isso acaba evidenciando um despreparo de 

alguns profissionais na condução desse grave problema de violência. Sobre o tema 

em pauta, é relevante observar que a Lei Maria da Penha existe com o escopo de 

reduzir as desigualdades de gênero,  pois a violência também implica  em relações  de 

dominação e de submissão.6 

                                                      
5 A prática da violência de gênero é transmitida de geração a geração, por ambos os sexos. A sua 
prática é vista como algo natural, fazendo parte da natureza humana. É uma das primeiras formas de 
acometimentos agressivos que colocaram as pessoas em contato direto, das quais, aprenderam outras 
condutas violentas. Passou a sociedade a legitimar esses comportamentos e, atualmente, a violência 
contra a mulher é um problema em diversas esferas da sociedade. 
6 No decorrer da história feminista, o gênero comec  ou a ser usado mais seriamente pelas feministas na 
segunda metade do século passado, como uma maneira de referir-se à organizac  a  o social das relac  o  es 
entre os sexos.  
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Muitos agressores isolam a mulher do meio social como uma maneira de 

possuí-la somente para si. Impedem-na de ver a família, os amigos ou, até mesmo, de 

buscar um trabalho. O objetivo é aprisionar a mulher para que o seu único apoio seja 

o marido. Não deixa de ser uma espécie de arma de controle, usada com um único 

objetivo:  

[...] para criar o desespero do abandono e da solidão, tornando a mulher 
totalmente dependente da única pessoa que lhe resta, o seu vitimizador. Durante 
algum tempo, ele força-a a afastar-se não apenas das pessoas significativas em 
sua vida, mas também da comunidade humana mais ampla, à qual um dia ela já 
pertenceu. (MILLER, 1999, p. 65-660) 

 

O princípio da igualdade veda qualquer tratamento desigual entre as pessoas, 

tendo como escopo extinguir privilégios e proporcionar garantia individual. Porém, 

essa igualde deve ser proporcional a situac  o  es e fatos desiguais, ou seja, tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporc  a  o de suas 

desigualdades.  

Nesse contexto, Bobbio (1997, p. 32) ensina que “uma desigualdade torna-se 

um instrumento de igualdade pelo simples motivo de que corrige uma desigualdade 

anterior: uma nova igualdade é o resultado da equiparac  a o de duas desigualdades”.  

Portanto, uma lei, ao ser cumprida, deve oferecer tratamento igualitário a 

todos (igualdade formal), e, com isso, deve ser genérica e abstrata, tratando a todos 

sem que haja desfavorecimento ou privilégios.  

Conforme Cabral (2004, p. 61), “quando falamos em igualdade material, 

subentende-se que as oportunidades devem ser oferecidas de forma igualitária para 

todos os cidada  os”, porque é por meio da igualdade material que o Estado busca 

garantir os direitos dos cidada  os e proteger os seus direitos fundamentais.  

De tal modo, a criação de ações afirmativas específicas para as mulheres, 

abrangendo as leis de proteção e atendimento e as delegacias especiais para atender 

as vítimas, auxiliam na consolidação das relações de gênero. 

O Estado está juridicamente comprometido a proteger a família e a cumprir 

sua função preventiva no que se refere à prática da violência doméstica. Por isso deve 

ser chamado a redimensionar o problema sob a ótica dos direitos humanos e 

fundamentais. Entende-se que a Lei Maria da Penha é instituto legal que procura 

proteger as mulheres, seus direitos humanos e fundamentais, já expressos na 

Constituição Federal de 1988. 
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 A dignidade humana é valor imperativo e fundamento da República 

Federativa do Brasil e representa, juntamente com os direitos fundamentais, a 

própria razão de ser da Constituição Brasileira, pois o Estado é apenas meio para a 

promoção e defesa do ser humano. 

É mais que um princípio, é norma, regra, valor que não pode ser esquecido em 

nenhuma hipótese. É irrenunciável e os direitos humanos decorrem do 

reconhecimento da dignidade do ser humano, e combater a violência doméstica é 

uma das formas de garantir a dignidade da mulher. 

Os homens e as mulheres possuem divergências no mundo familiar, com essa 

inclusão da mulher na educação e em todas as outras formas, pode-se ajudar que 

haja uma cooperação entre eles no âmbito familiar, fazendo com que busquem 

soluções conjuntamente. As mulheres agindo com poder maior e condição de agente 

independente, inclui a correção das iniquidades que arruínam a vida e o bem-estar 

das mulheres em comparação com a situação dos homens. 

O contexto atual remete a um processo de democratização, com uma busca de 

novas relações familiares, nas quais, discute-se os papeis atribuídos, culturalmente, 

ao masculino e ao feminino. Vive-se uma era contemporânea em que a cultura e as 

tradições passam por transformações, principalmente, aquelas ligadas às entidades 

familiares. O modelo de família hierárquica sob predominância do poder patriarcal, 

deu lugar à democracia e a igualdade de direitos. (ARAÚJO, 2010, p. 9-10) 

Com tendências mais modernas, as famílias contemporâneas não consistem 

mais naqueles modelos em que somente o homem trabalha fora e a mulher somente 

cuida do lar. Diferentemente do século passado, hoje não existe mais um modelo de 

família padronizado. 

A partir do momento que as mulheres passaram a possuir uma renda própria, 

as condições da família tendem a melhorar e principalmente a sua posição no âmbito 

familiar, pois, dessa forma, ela também terá voz ativa, porque dependerá menos dos 

outros e terá um pouco mais de liberdade.  

Atualmente o poder das mulheres é uma característica central para o 

desenvolvimento em vários países, incluindo a educação, seus empregos e também as 

suas atitudes no âmbito familiar e da sociedade caracterizando-se um dos principais 

motivos da mudança econômica e social no mundo de hoje.  
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Sobre o tema em pauta, é relevante observar que a realidade demonstra que a 

mulher de nossos dias, de regra emancipada, em diversas situações, não é 

reconhecida como sujeito. Destarte, a luta das mulheres por reconhecimento ainda 

encontra espaço em nosso tempo, não restando esvaziada.  

Quiçá já tenhamos superado a fase de reivindicação7 de normas que aboliram 

com a discriminação da mulher. Atualmente, deseja-se passar para o terreno prático: 

às decisões judiciais, à prática dos tribunais, à discriminação positiva para que de 

fato se alcance a igualdade econômica, social, política, jurídica, trabalhista e familiar 

com o homem.  

A cidadania deve ser redefinida para que não se converta em uma categoria 

egoísta e não solidária, que acabe induzindo à ruína os direitos fundamentais. Os 

novos desafios da cidadania devem ser encarados a partir de uma atitude de 

cooperação e solidariedade “com o outro” e “não à custa de outro” ou “contra o 

outro”. A cidadania exige uma atitude de todos. 

Constata-se que a Lei Maria da Penha determina que as relações pessoais 

independem de orientação sexual, demonstrando a intenção estatal de não haver 

qualquer discriminação entre pessoas, independente de sua orientação sexual. 

Estabelece que a violência doméstica8 e familiar constitui uma das formas de 

violação dos direitos humanos e abrangem todas as classes sociais. Nesse sentido, 

afirma-se que essa lei também busca a igualdade de direitos, uma das inquietações 

das lutas feministas. 

A criação da Lei da Lei Maria da Penha foi um grande avanço no que diz 

respeito a lutar contra a desigualdade e a busca de mudança nos comportamentos 

agressivos e violentos enraizados na sociedade predominantemente machista. 

A Maria da Penha é uma lei com diversas preocupações: 

 

                                                      
7 O marco histórico para o movimento das mulheres foi entre 1975 e 1985, período reconhecido como 
década da mulher. Países, inclusive o Brasil, se comprometeram em extinguir as discriminações que 
afetavam o feminino. Nessa década, os diversos movimentos que existiam, cobravam do Estado a 
igualdade de oportunidades de gênero. 
8 Tentar simplificar a relação entre homem e mulher em vítima e agressor, com a finalidade de 
apontar causas ou fatores da violência contra a mulher, muitas vezes, acaba por prejudicar a 
compreensão do problema. As relações sociais foram construídas ao longo da história, formando 
indivíduos com culturas, valores e princípios diferenciados, o que resulta numa dificuldade em romper 
com a violência contra o feminino. 
Nesse sentido, é necessário identificar os motivos que geram as mais diversas formas de agressões 
praticadas contra as mulheres. A cultura com raízes machistas, a entrada da mulher para o mercado 
de trabalho, a mudança na estrutura familiar, o consumo de drogas, o ciúme e a construção imprópria 
da mídia sobre a imagem da mulher, são apontados como grandes potencializadores da violência. 
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[...] revela a presença organizada das mulheres no embate humano, social e 
politico por respeito. Sua presença esta marcada na ênfase a valorização e 
inclusão da vítima no contexto do processo penal, na preocupação com 
prevenção, proteção e assistência aos atores do conflito, no resguardo de 
conquistas femininas, como espaço no mercado de trabalho. (HERMANN, 2007, 
p. 19) 

 

Em relação à saúde, torna-se importante destacar que é indispensável um 

acompanhamento médico às vítimas. As agressões geram consequências negativas, 

tanto de ordem física, quanto psicológica. Entre os problemas mais frequentes, estão 

as lesões, seguidas de dor crônica, síndromes, invalidez, distúrbios ginecológicos, 

abortos e até a retirada da própria vida. (SILVA, 2006, p. 62)  

A violência ocorre de diversas formas e acontece nos diferentes espaços: 

público ou privado, em uma cultura predominante machista. Poggio (2012, p. 90) 

ainda destaca que “[...] a supremacia masculina nas esferas públicas e privadas se 

traduz em consenso e muitas vezes se estabelece por meio da violência”. 

Bourdieu (1983, p. 21) delineia o conceito de violência simbólica quando 

explica que é um espaço onde “manifestam relações de poder, o que implica afirmar 

que ela se estrutura a partir da distribuição desigual de um quantum social que 

determina a posição que um agente específico ocupa em seu seio”. 

 

 2 Ação afirmativa: Lei Maria da Penha 

 

É de extrema importância o papel das ac  o  es afirmativas contra a 

discriminac  a o da mulher.  

Na nossa Constituic  a  o Federal de 1988, está consagrado o princípio da ac  a o 

afirmativa, no artigo 3º, III: 

 
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  
[...]  
III – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, rac  a, sexo, cor, 
idade, e quaisquer outras formas de discriminac  a  o. (BRASIL, 1988, Art. 3º) 

 

É com as ac  o  es afirmativas que o Estado institui medidas compensatórias para 

garantir a execuc  a o do princípio constitucional da igualdade e a sua implementac  a o 

pode ocorrer por cotas, preferências, sistema de bônus e/ou incentivos fiscais, dentre 

outros.  
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Em resumo, a lei deve ser igual para todos sem distinc  a  o de qualquer 

natureza. E as ac  o  es afirmativas são um conjunto de medidas que objetivam corrigir 

uma forma específica de desigualdade de oportunidade, impedindo certas injustic  as 

sociais.  

A ac  a o afirmativa busca combater a discriminac  a  o contra a mulher, com a 

finalidade explícita de fazer cessar o status de inferioridade em que se encontra este 

gênero historicamente discriminado.  

O Estado tem o dever de delinear ac  o  es afirmativas ou políticas públicas para 

o enfrentamento da desigualdade nas relac  o  es de gênero na esfera doméstica, 

marcadas pela violência da mulher, porque a mulher padece com a violência 

doméstica. E essa violência doméstica é manifestada de várias maneiras: sexual, 

física, psicológica, moral e patrimonial.  

Para o combate à violência contra a mulher, foi sancionada a Lei 11.304/06 

(Lei Maria da Penha) que aborda com mais rigor as infrac  o  es cometidas com 

violência contra a mulher no espac  o doméstico e familiar. E essa ação afirmativa 

implantou medidas rigorosas para coibir esse tipo de violência, com reflexos no 

âmbito civil e penal. 

É necessário enfatizar que se verificou que ocorreram avanços significativos 

em relação às ações afirmativas de direitos igualitários entre homens e mulheres, 

como por exemplo a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988 e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990.  

Portanto, a mulher precisou lutar enquanto o Estado, por meio das ac  o  es 

afirmativas voltadas a desarraigar os efeitos da história de discriminac  a o, criou 

mecanismos para reprimir e impedir a discriminac  a  o.  

Essa lei é fundamental para coibir a violência doméstica, pois historicamente 

as mulheres sofreram com a discriminac  a  o e a desigualdade, tornando-se essencial 

uma ac  a  o afirmativa como essa para proteger os direitos das mulheres. Todavia, 

nota-se que ainda falta a instrumentalizac  a o
 
e a sua efetividade. 

Jamais deve ser esquecido o objetivo da lei, ou seja, a sua func  a  o social diante 

da legislac  a o brasileira, conforme Souza:  

 

A func a  o social da Lei Maria da Penha busca a real igualdade de gênero no que 
diz respeito à necessidade de pôr fim à violência doméstica, já que nesse campo é 
patente a desigualdade existente entre os gêneros masculino e feminino, pois as 
mulheres aparecem como a parte que sofre as discriminac o es e violências em 
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índices consideravelmente maiores, na  o só pelas diferenc  as físicas, mas também, 
culturais que envolvem o tema. (SOUZA, 2008. p. 37) 

 

As ações afirmativas para as mulheres surgiram do reconhecimento de um 

sofrimento discriminatório e grave desse grupo social, cujos aspectos culturais foram 

arraigados e naturalizaram a violência contra a mulher. 

Há de se dizer, portanto, que as diversas formas de discriminação e violência, 

motivaram o surgimento políticas de ações afirmativas para as mulheres.   

 

Concluso es 

 

As diversas lutas das mulheres em busca de seus direitos, pela igualdade de 

gênero e pelo seu reconhecimento como sujeito de direito, apesar de sua longa 

trajetória, foram revolucionárias.  

A violência sempre acompanhou a maioria das mulheres, desde os tempos 

mais remotos e, por isso, surgiram os diversos grupos feministas, questionando a 

desigualdade de gênero existente entre os sexos e fazendo com que se criasse uma 

nova concepc  a o acerca da mulher na sociedade e no lar. Ela era vista como um objeto 

do homem e a violência praticada contra ela era considerada, na maioria dos casos, 

algo normal, principalmente quando se leva em conta a cultura de cada povo.  

A conquista pelos direitos das mulheres teve uma grande evoluc  a o, todavia, 

ainda há muito para avançar. Importante destacar que o ideal das mulheres na  o é 

tirar o espac  o do homem na sociedade, mas sim, alcanc  ar o seu próprio espac  o.  

Continuamente, a violência foi algo marcante na vida das mulheres, mas ficava 

adstrita aos vínculos familiares. Hodiernamente, a violência doméstica praticada 

contra a mulher na  o é mais só um problema familiar, mas também um problema 

social, gerando uma preocupac  a  o por parte da sociedade e, principalmente, por parte 

do Poder Público. Pois, estando a mulher em situac  a o de violência, a sua dignidade 

bem como seus diretos humanos acabam sendo lesados. A situac  a o da violência 

doméstica é gravíssima em nosso país, uma vez que é um sério problema para a 

sociedade e atinge milhares de pessoas.  

Desse modo, o tema abordado é de extrema relevância social, pois a realidade 

evidencia que a mulher de nossos dias, de regra emancipada, em diversas situac  o  es, 
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na o é reconhecida como sujeito, apesar da sua luta por reconhecimento. Percebe-se 

que a dominac  a o masculina ainda persevera em diversos casos. 

Com a criac  a o da Lei 11.340/06, houve uma maior protec  a o aos direitos das 

mulheres em situac  a o de violência familiar e doméstica, a qual elenca as mais 

diversas formas de violências que podem ser praticadas contra elas, exclusivamente, 

no âmbito doméstico e familiar.  

Contudo, a lei também responsabilizou o Estado na implantação de medidas 

que devem auxiliar as vítimas de violência doméstica e familiar, para, assim, pôr em 

prática as exigências abstratas descritas na lei. Observa-se que a várias cidades do 

país na o possuem locais apropriados para receber e proteger as mulheres, em 

delegacias especializadas, conforme prescreve a lei.  

Com o surgimento da Lei n. 11.340/06 houve uma maior conscientizac  a  o e 

contribuic a  o para o enfrentamento da violência, pois ela representa um instrumento 

jurídico fundamental para que se possa enfrentar essa situac  a o.  

A Lei Maria da Penha pode ser considerada um marco histórico em relac  a o à 

luta das mulheres em busca de direitos e contra a discriminac  a o, bem como contra 

violência cometidas contra as mulheres.  

Ademais, a intenc  a o da nova lei é proteger a mulher vítima de violência e além 

disso há muito para ser aprimorado, como no que se refere à disponibilizac  a o de 

programas de prevenc  a o para as mulheres que se encontram nessas situac  o  es, dando 

maior efetividade à lei.  

Não se pode diminuir ou menosprezar a gravidade da violência que se pratica 

contra a mulher no interior dos lares e seus efeitos desastrosos e muito negativos, 

que atingem não só a dignidade da mulher agredida, como sujeito de direitos que ela 

é, como também a formação dos seus filhos. 

A violência doméstica deixou de ser um problema “familiar”, ou privado, para 

ser considerado um problema de saúde pública, um problema social e muito grave, 

que gera preocupação dos administradores públicos e de toda a sociedade. 

Ela é consequência direta do aspecto cultural de nossa sociedade machista e 

patriarcal. Repete-se em um círculo vicioso, pois geralmente a mulher que é agredida 

e não tem coragem para denunciar a violência, na infância também conviveu em um 

ambiente doméstico onde pessoas de sua família sofreram violência. 
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As políticas públicas e demais ações afirmativas devem atuar no âmbito da 

prevenção e não somente da proteção e penalização. Portanto, é necessário maiores 

esforços para uma educação em gênero, com a participação de todos, para que juntos 

reelaborem papeis em condições iguais, na busca de uma sociedade mais justa e 

igualitária.  

Portanto, é urgente a necessidade de se estabelecer um novo paradigma que 

auxilie no sentido de destacar a importância da construção de um ideal comum. 
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Introdução 

 

A proteção dos grupos em situação de vulnerabilidade apresenta-se como uma 

preocupação recorrente nos debates acadêmicos e jurisprudenciais, ganhando 

especial relevo, no Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988 e a 

                                                      
1  Este artigo foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, e é resultante das atividades do projeto de pesquisa 
““Fórmulas” de aferição da “margem de apreciação do legislador” (Beurteiligungsspielraum des 
Gesetzgebers) na conformação de políticas públicas de inclusão social e de proteção de minorias pelo 
Supremo Tribunal Federal e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos”, financiado pelo CNPq 
(Edital Universal – Edital 14/2014 – Processo 454740/2014-0) e pela FAPERGS (Programa 
Pesquisador Gaúcho – Edital 02/2014 – Processo 2351-2551/14-5), onde os autores atuam na 
condição de coordenadora e de participante, respectivamente. A pesquisa é vinculada ao Grupo de 
Pesquisa “Jurisdição Constitucional aberta” (CNPq) e desenvolvida junto ao Centro Integrado de 
Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas – CIEPPP (financiado pelo FINEP) e ao Observatório da 
Jurisdição Constitucional Latino-Americana (financiado pelo FINEP), ligados ao Programa de Pós-
Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 
2  Com Pós-Doutorado na Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg (Alemanha) e Doutorado em Direito 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos (com pesquisas realizadas junto à Ruprecht-
KarlsUniversität Heidelberg, na Alemanha). Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito – 
Mestrado e Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, onde ministra as disciplinas de 
Jurisdição Constitucional e de Controle Jurisdicional de Políticas Públicas, respectivamente. 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Jurisdição Constitucional aberta”, vinculado ao CNPq. Bolsista 
de produtividade em pesquisa do CNPq. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6628165246247243. E-mail: 
moniah@unisc.br 
3  Doutoranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos Sociais e Políticas Públicas da 
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, na linha Dimensões Instrumentais das Políticas Públicas. 
Bolsista PROSUC/CAPES. Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, com 
bolsa PROSUC/CAPES e bolsa CAPES no Processo nº. 88887.156773/2017-00, Edital PGCI nº 
02/2015, Universidade de Santa Cruz do Sul (Brasil) e Universidad de Talca - Centro de Estudios 
Constitucionales de Chile - CECOCH (Chile). Membro do Grupo de Pesquisa "Jurisdição 
Constitucional aberta: uma proposta de discussão da legitimidade e dos limites da jurisdição 
constitucional - instrumentos teóricos e práticos", vinculado ao CNPq e coordenado pela professora 
Pós-Drª Mônia Clarissa Hennig Leal. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2400734786644430. E-mail: 
<mariavalentina.23@hotmail.com>. 
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ratificação de diversos tratados internacionais4 voltados à proteção dos mesmos. 

Com a ratificação do Pacto de San José da Costa Rica e reconhecimento da jurisdição 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a proteção até então meramente 

nacional é reforçada com a proteção multinível dos grupos em situação de 

vulnerabilidade no panorama internacional.  

Frente a essa proteção multinível, questiona-se: quais as diferenças 

conceituais existentes na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e do Supremo Tribunal Federal no que se refere à proteção dos grupos em 

situação de vulnerabilidade? A presente pesquisa faz parte das pesquisas realizadas 

no âmbito do Observatório da Jurisdição Constitucional Latino-Americana e 

justifica-se diante da necessidade de discussão sobre a proteção das minorias - seja 

pela efetivação de políticas públicas ou criação de ações afirmativas -, que ostentam 

especial condição de vulnerabilidade, a qual demanda ações estatais para a garantia 

de direitos humanos e fundamentais dos integrantes desses grupos, bem como a 

atenção da jurisdição constitucional e interamericana. 

Busca-se compreender como o Supremo Tribunal Federal e a Corte 

Interamericana abordam a proteção dos grupos vulneráveis em suas decisões. 

Analisa-se, também, quais as diferenças conceituais no tratamento destes grupos por 

ambas as Cortes e os efeitos que tais distinções geram em termos de maior proteção 

de seus direitos humanos e fundamentais. Utilizou-se como método de abordagem o 

método dedutivo, consistente na utilização de pesquisa jurisprudencial e doutrinária 

e, como método de procedimento, o método analítico - por meio da coleta de 

sentenças no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, utilizando-se de palavras-chaves, como, por exemplo, 

"mulheres", "orientação sexual", "indígenas", "deficientes", dentre outras, que 

possibilitem uma compilação de decisões acerca do tema, proferidas pelo STF e 

também pela Corte IDH no período compreendido entre janeiro de 2010 e janeiro de 

2017 (marco temporal considerado atual e, ao mesmo tempo, abrangente o suficiente 

para uma visualização adequada dos resultados da pesquisa que se propõe), de modo 

a verificar quais as diferenças conceituais nesse tratamento no que se refere aos 

grupos vulneráveis nas decisões de ambas as Cortes, sendo analisadas 83 decisões do 

                                                      
4  São alguns exemplos: Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência 
contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará); Convenção Interamericana para Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência; Convenção sobre a Eliminação de 
todas as formas de Discriminação Racial; Convenção sobre os Direitos das Crianças. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discriraci.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discriraci.htm
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STF e 18 decisões da Corte IDH. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica, especialmente 

no que se refere às conceituações sobre minorias e grupos vulneráveis. 

 

1 A noção de grupos em situação de vulnerabilidade a partir do princípio 
da igualdade: aspectos conceituais  
 

Em razão do amplo alcance das decisões proferidas nacional e 

internacionalmente e da necessidade de voltar o olhar aos grupos vulneráveis, o 

recorte utilizado nesta análise será em relação aos grupos em situação de 

vulnerabilidade com base no princípio da igualdade. Parte-se, assim, do conceito de 

grupos vulneráveis enquanto gênero, do qual o conceito de minorias configura-se 

como uma espécie que se subdivide em diferentes minorias: étnicas, religiosas, 

sexuais, raciais, dentre outras - possuindo, na condição de minorias, um vínculo 

subjetivo de solidariedade que une os membros desses grupos (SIQUEIRA; CASTRO, 

2017, p. 112). De forma a delimitar a busca jurisprudencial, permitindo uma visão 

ampla do processo decisório das cortes quanto aos grupos vulneráveis, tem-se no 

princípio da igualdade outra característica que sustenta a luta por direitos destes 

grupos, em especial frente ao caráter contramajoritário que detém os tribunais na 

análise de questões relativas a esses direitos. 

 A proteção do direito à igualdade e à não discriminação, além de ser garantida 

constitucionalmente já no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, é 

reforçada, ainda, com a proteção da igualdade formal, regulada no artigo 24 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pela qual é garantida igual proteção 

a todos perante a lei (PIOVESAN , 2011), como proibição de "la discriminación de 

derecho o de hecho, no solo en cuanto a los derechos consagrados en la misma, sino 

en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación" (CORTE 

IDH, 2015, p. 66). Referido dispositivo interamericano detém especial força também 

razão da disparidade entre partes e Estados que marca os processos que são levados 

até o órgão. Encontra-se, portanto, como os direitos fundamentais e humanos, 

duplamente regulada, em âmbito nacional e internacional, nos dois documentos de 

maior relevância em cada uma das ordens jurídicas, devendo ser um objetivo a ser 

perseguido.  

 Assim, a "a igualdade vem para todos, ainda que não se faça parte de uma 

minoria ou de um grupo vulnerável, trata-se de um instrumento para elevar a 
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condição humana e não massificar todos em uma condição regular, baixa" 

(SIQUEIRA; CASTRO, 2017, p. 118), tendo seu berço nos ideais da revolução francesa 

- liberdade, igualdade e fraternidade. Em sua origem essa igualdade detinha um 

caráter meramente formal, pensado pela burguesia para garantir seus direitos e 

manter-se no poder, o qual não tardou em mostra-se falho, pois acentuava 

desigualdades e ofendia a dignidade humana (REIS, 2007, p. 2034), não garantindo 

de fato o que se propunha. 

 Substitui-se, com o constitucionalismo, a visão de uma igualdade meramente 

formal por uma igualdade de cunho material, que visa destinar tratamento desigual 

aos que são desiguais e igual aos que são iguais, de forma a amenizar as 

desigualdades sociais existentes e que exigiram do Estado um posicionamento mais 

intervencionista. Sob essa nova perspectiva, há que se ter presente que a "igualdade 

não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas 

engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal 

acesso e sua efetivação concreta" (BRASIL, STF, 2016, p. 14) e que concretizem essa 

igualdade material buscada, o que ocorre, muitas vezes, através da garantia de 

políticas públicas. 

 Nessa linha, o posicionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

sustenta que "la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona" 

(CORTE IDH, 2015, p. 66), refutando condutas que tratem com superioridade 

qualquer grupo, que desconsiderem as discriminações existentes e que sustentem 

políticas discriminatória com um padrão sistemático nos países (CORTE IDH, 2010, 

p. 68). É possível extrair de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, por sua 

vez, trechos que fazem referências à proteção e à preocupação constitucional aqueles 

que configuram-se como "segmentos sociais historicamente desfavorecidos, por 

efeito de um renitente, de um crasso preconceito, como é o caso do segmento das 

mulheres, dos índios, dos homoafetivos, dos portadores de necessidades especiais" 

(BRASIL, STF, 2011, p. 8), sem se trabalhar com a noção de "situação de 

vulnerabilidade" em nível nacional. Em voto do Ministro Celso de Mello é possível 

encontrar a menção à "proteção às minorias e aos grupos vulneráveis" (BRASIL, STF, 

2011, p. 27), sem um maior aprofundamento quanto aos conceitos, apenas 

separando-os da noção de grupos majoritários como um todo. 
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2 Grupos em situação de vulnerabilidade: a definição jurisprudencial da 
corte interamericana de direitos humanos 
 

 Com base na escassa conceituação no que toca a esses grupos, foram utilizadas 

palavras-chaves que identifiquem os respectivos grupos vulneráveis, tais como 

"mulheres", "indígenas", "LGBT", "orientação sexual", "pessoas com deficiência", 

"raça", dentre outras que permitiram a aferição do maior número de decisões nesse 

sentido, para então analisar como ocorre a utilização dos espaços decisórios do 

legislador - margem de apreciação nacional e legislativa - e o diálogo - entre poderes 

e entre cortes. Os dados colhidos referem-se às decisões proferidas no período 

compreendido entre janeiro do ano de 2010 e janeiro do ano de 2017, lapso temporal 

que possibilita aferir o posicionamento e utilização das teorias tanto pelo Supremo 

Tribunal Federal quanto pela Corte Interamericana, considerando os processos de 

interpretação evolutivos que acompanham suas decisões desde suas criações. 

 É interessante destacar a utilização da noção de condição de vulnerabilidade 

pela Corte de San José, referida expressamente no Caso Yatama vs. Nicaragua, onde 

ressalta que a condição indígena dos envolvidos "los mantienen en una situación de 

vulnerabilidad y marginalidad" (CORTE IDH, 2005, p. 90), não utilizando a 

expressão grupos vulneráveis e sim identificando uma situação, momentânea, 

decorrente de diversos fatores. Por sua vez, a jurisprudência do mais alto tribunal 

brasileiro, ao trazer a noção de condição de vulnerabilidade, a relaciona na maioria 

dos casos, à situação de vulnerabilidade social de autores de crimes em discussão no 

tribunal, não relacionando-a com os grupos utilizados para a presente pesquisa, 

como mulheres, indígenas e comunidade LGBT. Também cabe referir que a busca 

pelo termo "LGBT" não apresenta resultados, e, embora a sigla configure-se como um 

termo utilizado com frequência para identificar a comunidade, a mesma não é 

utilizada pelo Supremo Tribunal brasileiro - ao passo que a terminologia "orientação 

sexual" identifica os casos envolvendo esse grupo. 

 Outro dado interessante refere-se à população indígena, que é característica 

dos países da América Latina. No âmbito interamericano, tais casos adquirem 

especial relevância, sendo referentes, em muitos dos casos, à regularização das terras 

coletivas indígenas, à proteção cultural e às tradições desse grupo minoritário, que é 

alvo frequente de violações de direitos. Referido traço revela o que Hardman aponta 

como identidade cultural comum, a qual configura-se como um conjunto de formas 
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de pensar, origens históricas e culturais compartilhadas, que identifica os países 

latino-americanos e que seria um ponto positivo para a construção de espaços 

decisórios compartilhados (HARDAMAN, 2018, p. 227). Em razão desses traços 

originários dos povos latino-americanos, destaca a Corte que 

 

en general, la población indígena se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad, reflejada en diferentes ámbitos, como la administración de 
justicia y los servicios de salud, particularmente, por no hablar español y no 
contar con intérpretes, por la falta de recursos económicos para acceder a un 
abogado, trasladarse a centros de salud o a los órganos judiciales y también por 
ser víctimas de prácticas abusivas o violatorias del debido proceso (CORTE IDH, 
2010, p. 23). 

 

 Os casos são expressivamente superiores aos demais, existindo no período 16 

sentenças condenatórias por violações aos direitos indígenas, somando 22 casos já 

decididos pela Corte IDH, que ressaltam as características particulares que envolvem 

a proteção de tradições das comunidades indígenas - em nível interno, embora haja 

uma superioridade numérica, a maioria das decisões não possui grande 

aprofundamento, sendo poucas as que realmente adentram nas discussões 

pertinentes ao grupo. Dentre os argumentos que cercam os direitos tutelados, a 

existência de uma ordem interna que "conlleva a la persistencia de factores 

discriminatorios" (CORTE IDH, 2014, p. 60) e a utilização de uma ótica eurocêntrica 

no que toca às terras indígenas, aparecem como traço comum negativo que identifica 

a forma como os países tratam o tema. Assim, com o afastamento desses povos de 

seus territórios, "en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad y 

indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados, su situación puede 

ser entendida como una condición de facto de desprotección" (CORTE IDH, 2012, p. 

67). 

 Pode-se perceber, ainda, a referência aos demais tratados interamericanos que 

compõem o corpus iuris, como à Convenção Interamericana para Prevenir, 

Sancionar e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de 

Belém do Pará, que sustenta casos de violações aos direitos das mulheres, à 

Convenção Interamericana para Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas com Deficiência e à Convenção sobre Direitos das Pessoas com 
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Deficiência5 (CORTE IDH, 2012, p. 45). A Convenção de Belém do Pará embasa as 

condenações 6  por "el incumplimiento del deber estatal de actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer" (CORTE 

IDH,  2011, p. 5), sendo um importante instrumento na proteção desse grupo 

minoritário7 - considerado em termos de proteção e não quantidade. 

 No que toca à utilização da noção de condição de vulnerabilidade e não 

identificação em um grupo vulnerável por parte da Corte, como já referido, cabe 

ressaltar que a mesma reconhece a condição de gravidez como uma "condición de 

particular vulnerabilidad" (CORTE IDH, 2011, p. 30), reforçando o caráter, por vezes 

momentâneo, que identifica as vítimas. Ainda, a realização de práticas como o abuso 

sexual, o induzimento ao aborto e a morte de mulheres grávidas - presentes nos casos 

analisados - mostram-se como uma violação "dirigida a destruir la dignidad de la 

mujer a nivel cultural, social, familiar e individual" (CORTE IDH, 2012, p. 25), 

fortemente identificada com a condição de gênero que caracteriza o grupo, 

demonstrando na natureza dos crimes cometidos a condição de especial 

vulnerabilidade que encontram-se as mulheres8. 

 Em outro dos casos analisados, que se refere à destituição da tutela e guarda 

das filhas menores por conta da orientação sexual da mãe e convivência com uma 

nova companheira de mesmo sexo, os representantes trazem à baila uma importante 

reflexão quanto ao caráter aberto que detém a cláusula de proibição de discriminação 

contida na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Sustentam que ao 

ratificarem a CADH, os Estados reconhecem dito caráter aberto e, portanto, "no 

pueden ahora alegar que su nivel de desarrollo político social no les permite entender 

                                                      
5 Cabe destacar que a Convenção é o único tratado internacional sobre direitos humanos que 
ingressou no ordenamento brasileiro com força de emenda constitucional. 
6  A obrigação internacional advinda da adesão à Convenção também é referida pelo Supremo Tribunal 
Federal no Inquérito n.º 3.932, no qual são indicados dados alarmantes de violência, vez que o país " 
num ranking comparado de 84 países, aparece em 7º lugar em número de homicídios de mulheres a 
cada 100 mil habitantes" (BRASIL, 2016, p. 17). 
7  Nos casos Rosendo Cantú e outra versus México, Velásquez Paiz e outros versus Guatemala e Caso 
Fernández Ortega e outros versus México, os Estados do México e Guatemala interpuseram uma 
exceção preliminar no sentido de que a Corte IDH não era órgão competente para determinar 
violações à Convenção de Belém do Pará, o que não foi acolhido pela Corte diante de sua condição de 
intérprete das normas que compõem o sistema interamericano, que não se esgota na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos. 
8 Em razão dessas condições "los Estados deben brindar políticas de salud adecuadas que permitan 
ofrecer asistencia con personal entrenado adecuadamente para la atención de los nacimientos, 
políticas de prevención de la mortalidad materna a través de controles prenatales y post-parto 
adecuados, e instrumentos legales y administrativos en políticas de salud que permitan documentar 
adecuadamente los casos de mortalidad materna. Lo anterior, en razón a que las mujeres en estado de 
embarazo requieren medidas de especial protección" (CORTE IDH, 2010, p. 60). 
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que se incluye la orientación sexual dentro de las razones prohibidas para 

discriminar" (CORTE IDH, 2012, p. 27). Salienta a Corte, ainda, nas decisões 

referentes à orientação sexual, que esta "se encuentra ligada al concepto de libertad y 

la posibilidad de toda persona de autodeterminarse y escoger libremente las 

circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y 

convicciones" (CORTE IDH, 2016, p. 31), sem que a mesma seja objeto de qualquer 

juízo valorativo.  

 A alegação da vítima no caso Flor Freire - que reforçava sua 

heterossexualidade -, por exemplo, não detém relevância, uma vez que, 

independentemente de qualquer que seja a opção sexual, a discriminação viola a 

esfera de liberdade e proteção de intimidade e vida privada. O direito à privacidade 

guarda profunda relação, desse modo, com os direitos de liberdade, pois somente 

quando o primeiro é garantido, que é possível se falar em um exercício pleno da 

liberdade (VIEIRA, 2007). Também relaciona-se com diversos direitos de grupos 

vulneráveis a medida em que os mesmos trazem consigo características particulares 

e, via de regra, uma condição minoritária em razão de escolhas ou traços culturais 

comuns que por vezes estão dentro da esfera íntima. Destaca o tribunal a existência 

de uma discriminação por percepção, que além de violar direitos pela condição 

discriminatória reconhecida, reduz a pessoa unicamente àquela condição, lhe 

anulando as demais características pessoais (CORTE IDH, 2016, p. 33). 

 

3 O Supremo Tribunal Federal frente aos conceitos de minorias e grupos 
vulneráveis: análise jurisprudencial 
 

 Todas essas nuances que envolvem a proteção de grupos vulneráveis, embora 

o expressivo número de decisões coletadas no Supremo Tribunal Federal a partir do 

recorte utilizado, não são amplamente discutidas em sua jurisprudência. No que se 

refere às mulheres, muitas decisões são pautadas em direitos de cunho 

previdenciário, com base no Princípio da Isonomia de pagamentos, e não discutem a 

situação de vulnerabilidade que decorre da questão de gênero - possuindo a maioria 

delas, não mais que 10 páginas. Entretanto, em uma decisão acerca da separação 

judicial, o Ministro Joaquim Barbosa refere que "a preocupação do Constituinte com 

a proteção dos direitos das mulheres e com o fim da discriminação de gênero se 

espraia por todo o ordenamento" (BRASIL, STF, 2011, p. 2), estando presente em: 
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dispositivos constitucionais que garantem, entre outras coisas, a proteção à 
maternidade (art. 6º e art. 201, II); a licença à gestante, sem prejuízo do emprego 
e do salário, com duração de 120 dias (art. 7º, XVIII); a proteção do mercado de 
trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei (art. 7º, 
XX); a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo (art. 7º,XXX); o reconhecimento da união estável 
(art. 226, § 3º) e como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes (art. 226, § 4º); a determinação de que os direitos e 
deveres referentes à sociedade conjugal serão exercidos igualmente pelo homem 
e pela mulher (art. 226, § 5º); a constitucionalização do divórcio (art. 226, §6º); o 
planejamento familiar (art. 226, § 7º) e a necessidade de coibir a violência 
doméstica (art. 226, § 8º) (BRASIL, STF, 2011, p. 2). 

  

 Também, ao julgar a constitucionalidade do intervalo entre jornadas de 15 

minutos para mulheres, os Ministros do Supremo analisaram a necessidade de 

tratamento desigual, sustentando-a em razão do histórico de exclusão feminina, do 

componente biológico que demanda o tratamento desigual e a existência de um 

"componente social" caracterizado pelo acumulo tradicional de funções do lar com o 

ambiente de trabalho (BRASIL, STF, 2014, p. 9). A questão da desigualdade histórica 

perpassa os debates nesse sentido, demonstrando um posicionamento do órgão no 

sentido da proteção do grupo. No que se refere aos indígenas, se refletem nos votos 

as preocupações relativas à sua proteção cultural, sendo afirmada, inclusive, a 

existência de um novo genocídio de indígenas no Brasil (BRASIL, STF, 2016, p. 30). 

De mesmo modo que nas decisões da Corte Interamericana, é possível extrair o 

argumento da relação que se estabelece entre as terras indígenas e o bem estar, 

misticismo e as condições para desenvolvimento físico e cultural dos povos indígenas 

(BRASIL, STF, 2016, p. 65), razões pelas quais a demarcação dessas terras se mostra 

tão importante. 

 A conhecida decisão sobre a demarcação de terras indígenas Raposa Serra do 

Sol faz menção a um constitucionalismo fraternal9 que decorre do reconhecimento 

civil-moral de terras de minorias, garantindo o que seria uma nova forma de 

igualdade relacionada com a perspectiva comunitária e com as desvantagens 

históricas que cercam esses direitos (BRASIL, STF, 2013, p. 57). Embora a utilização 

dessa perspectiva, sabe-se que a questão indígena ainda é objeto de muitas 

                                                      
9  Também no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.277 é feita referência à ideia 
de um constitucionalismo fraternal, voltado à "integração comunitária das pessoas (não exatamente 
para a “inclusão social”), a se viabilizar pela imperiosa adoção de políticas públicas afirmativas da 
fundamental igualdade civil-moral (mais do que simplesmente econômico-social) dos estratos sociais 
historicamente desfavorecidos e até vilipendiados" (BRASIL, STF, 2011, p. 8). 
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controvérsias internas, dividindo opiniões notadamente marcadas pelo preconceito e 

pela pouca valorização desse grupo inegavelmente em situação de vulnerabilidade. 

Em que pesem as diferenças culturais que devem ser preservadas quanto aos 

indígenas, é destacada a responsabilidade estatal em relação à prestação dos serviços 

básicos, uma vez que "o reconhecimento da terra indígena não afasta, dos Estados e 

Municípios, as atribuições que a Constituição e suas respectivas ordens jurídicas lhes 

impõem, em particular quanto aos serviços públicos, como a educação” (BRASIL, 

STF, 2013, p. 34). 

 O amparo estatal por meio de sua ordem jurídica também é destacado no caso 

do reconhecimento de uniões homoafetivas como entidades familiares, não podendo 

qualquer pessoa ser privada de algum direito ou mesmo sofrer restrições jurídicas ao 

seu gozo em virtude de sua opção sexual, não podendo o Estado impor restrições 

discriminatórias quanto a grupos, minoritários ou não (BRASIL, STF, 2011, p. 10)10. 

A liberdade, autodeterminação, igualdade e dignidade humana, como pode se extrair 

das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse sentido, 

configuram-se como fundamentos relevantes nos posicionamentos que defendem a 

não discriminação. Outro argumento que é referido nas decisões nacionais - em 

especial, em casos de homoafetividade - relaciona-se com a busca pela felicidade, 

argumento esse que dificilmente é encontrado em decisões de outra natureza. O 

Ministro Celso de Mello indica também a existência dos "Princípios de Yogyakarta" 

que seriam aqueles que "reconhecem o direito de constituir família, 

independentemente de orientação sexual ou de identidade de gênero"11. 

 Outro grupo em situação de vulnerabilidade também analisado é o dos idosos, 

sendo colacionadas decisões apenas no âmbito nacional que os identifique. O critério 

de proteção utilizado e que justifica o tratamento diferenciado se dá "porque a 

passagem do tempo lhes ameaça mais fortemente de não poder sequer desfrutar dos 

seus direitos tardiamente concretizados" (BRASIL, STF, 2013, p. 7). A especial 

proteção constitucional, como dever do Estado, assegurada no artigo 230 da 

                                                      
10  Cabe destacar que essa decisão é anterior à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº. 132 que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, configurando-se como um marco 
jurídico quanto à questão e que também faz parte da presente análise. 
11  Esses princípios "traduzem recomendações dirigidas aos Estados nacionais, fruto de conferência 
realizada, na Indonésia, em novembro de 2006, sob a coordenação da Comissão Internacional de 
Juristas e do Serviço Internacional de Direitos Humanos" (BRASIL, STF, 2011, p. 20). 
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Constituição Federal 12 , também é utilizada como elemento base ao tratamento 

preferencial, por assim dizer. A Constituição, por meio da garantia de liberdade de 

culto, serve também como fundamento ao livre exercício de cultos religiosos, 

enquanto manifestação da liberdade de consciência (BRASIL, STF, 2012, p. 4). 

Diante disso, "as liberdades, como é sabido, devem ser interpretadas de forma 

extensiva, para que o Estado não crie qualquer óbice à manifestação de consciência" 

(BRASIL, STF, 2012, p. 5), garantindo a máxima efetividade dos direitos expressos 

em nossa Constituição. 

 Da decisão relativa ao ensino inclusivo de pessoas portadoras de deficiência, 

pode-se extrair, de mesmo modo, a garantia constitucional de não discriminação e a 

busca pelo respeito à pluralidade - que é um componente importante de nossa 

sociedade. Assim, essa postura 

 

não apenas diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência, mas também, em 
perspectiva inversa, refere-se ao direito de todos os demais cidadãos ao acesso a 
uma arena democrática plural. A pluralidade - de pessoas, credos, ideologias, etc. 
- é elemento essencial da democracia e da vida democrática em comunidade [...].  
Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade 
não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, 
uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude 
que exige o princípio (BRASIL, STF, 2016, p. 14). 

 

 Pontua-se que o ensino inclusivo configura-se como uma política pública que 

reflete diretamente o conteúdo constitucional e a proteção de um grupo vulnerável 

que necessita especial atenção e que foi, portanto, "desenhada, amadurecida e 

depurada ao longo do tempo em espaços deliberativos nacionais e internacionais dos 

quais o Brasil faz parte" (BRASIL, STF, 2016, p. 21). Garantir que a mesma seja 

efetivada da melhor maneira é garantir o acesso de milhares de pessoas a rede de 

ensino e assim lhes assegurar o gozo, de fato, dos direitos que lhes são garantidos 

pela Constituição Federal de 1988 e, mais recentemente, pela Convenção sobre 

Direitos das Pessoas com Deficiência. Importante registrar, nesse sentido, o 

reconhecimento da atuação legislativa, pontuado por Gilmar Mendes: "reconheço 

                                                      
12 Assim disciplina: Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida. 
 § 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. 
 § 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos. 
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que nós, que muitas vezes criticamos o Congresso Nacional, devemos reconhecer a 

importância de um diploma como esse" (BRASIL, STF, 2016, p. 93), destacando o 

fato de que o mesmo "efetiva direitos de minorias tão fragilizadas e atingidas não só 

pela realidade, mas, também, por tudo que decorre de discriminação, de dificuldades 

com que eles se deparam" (BRASIL, STF, 2016, p. 93). 

 A decisão faz referência, em muitos trechos dos votos, à Convenção e ao 

direito internacional, demonstrando o reforço à proteção desses direitos - 

fundamentais e humanos - através de níveis distintos de amparo, legal e judicial e 

reforça a ideia de que o ordenamento brasileiro sustenta-se na prevalência dos 

direitos humanos e na dignidade humana, sendo incompatíveis com o preconceito. 

Esses preceitos, somados à garantia de igualdade material, restam configuradas, 

justamente, como elementos basilares na proteção dos direitos dos grupos 

minoritários. A proteção destes por meio de ações afirmativas com base na igualdade, 

por exemplo, é objeto de debate na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n.º 186, as quais coadunam-se com a substituição de uma perspectiva 

meramente formal para uma perspectiva material acerca da igualdade (BRASIL, STF, 

2012, p. 109). 

 Referidas ações afirmativas, que diferenciam-se das políticas públicas 

especialmente pelo caráter temporal e voltado a um grupo excluído, possuem sua 

origem na Índia marcada por uma forte estratificação social e pelas desigualdades 

dela decorrentes (BRASIL, STF, 2012, p. 54), sendo a relação mais comum 

estabelecida, entretanto, entre ações afirmativas e os Estados Unidos, onde essas 

surgem como uma forma de superar as desvantagens de não ser da raça branca no 

país (BRASIL, STF, 2012, p. 111). Essas ações "não configuram meras concessões do 

Estado, mas consubstanciam deveres que se extraem dos princípios constitucionais" 

(BRASIL, STF, 2012, p. 86), o que reforça a noção de dever estatal na garantia da 

igualdade substancial. 

 O último grupo relaciona-se, ao seu tempo, com a igualdade em termos de 

preservação cultural, especialmente diante das diferenças culturais que marcam o 

Brasil. Nesse sentido, práticas como a "Briga de Galos" - regulamentada no Rio de 

Janeiro - e a vaquejada - regulamentada no Ceara -, ao menos em tese, caracterizam-

se como manifestações culturais relacionadas com uma região em específico. 

Entretanto, há que se ter presente que, sob aparente proteção cultural, regulariza-se 
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o tratamento degradante dos animais envolvidos nessas práticas. Referido ponto é 

destacado pelo Ministro Lewandowski, que indica a preocupação em nível mundial 

quanto às práticas aparentemente culturais: 

 
há um movimento mundial nesse sentido. Proibiram-se agora as touradas em 
Barcelona. A Europa está preocupada com o tratamento desumano, cruel e 
degradante que se dá aos animais domésticos, sobretudo nos abatedouros e 
também nos criadouros. Por quê? Porque está em jogo exatamente esse princípio 
básico da dignidade da pessoa humana. Quando se trata cruelmente ou de forma 
degradante um animal, na verdade está se ofendendo o próprio cerne da 
dignidade humana (BRASIL, STF, 2011, p. 1). 

 

Apresentados todos esses elementos que identificam os grupos em situação de 

vulnerabilidade, cabe analisar como, frente a essas características particulares, são 

utilizadas jurisprudencialmente teorias como a da margem de apreciação - nacional e 

do legislador - e se ocorre um diálogo entre Poderes e entre Cortes de forma efetiva, 

bem como analisar como a jurisdição nacional vem tratando a questão da hierarquia 

destes tratados no âmbito jurídico interno. 

 

Conclusão 

 

 Diante da análise realizada, é possível afirmar a existência de decisões 

envolvendo grupos em situação de vulnerabilidade tanto em nível nacional como 

internacional, sendo a jurisdição um importante canal para a realização de direitos. 

Respondendo ao problema proposto, é possível perceber que, enquanto a 

jurisprudência da Corte Interamericana discute e analisa os elementos que cercam a 

proteção desses grupos – utilizando a nomenclatura “grupos em situação de 

vulnerabilidade” -, e nível interno, o Supremo Tribunal Federal ainda caminha a 

passos lentos no que toca à identificação e tratamento das particularidade que 

envolvem tais grupos, não utilizando de forma rigorosa nenhum dos conceitos 

atrelados às “minorias”, valendo-se tanto dessa expressão como da referência a 

“grupos vulneráveis”. 
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Introdução 

 

O presente estudo visa analisar a inovação legislativa trazida pela Lei 

13.835/2019 e a alteração efetuada pela mesma na Lei 10.098/2000, Lei da 

Acessibilidade, onde se estabelece como direito das pessoas com deficiência visual 

solicitar cartões bancários em braile. A temática reflete sua importância e relevância 

tendo em vista a justificativa de que visa assegurar maior acessibilidade para as 

pessoas com deficiências visuais, inovando no modelo tradicional de cartões de 

crédito, a fim de que se busque uma inclusão social das pessoas com deficiência 

visual.  

Deste modo, os objetivos específicos consistem em analisar a evolução 

legislativa sobre a acessibilidade para pessoas com deficiência visual e supressão de 

barreiras e; análise específica sobre a inovação legislativa em tela, inclusive sobre o 

viés econômico e abordar o princípio da solidariedade como um concretizador da 

dignidade da pessoa humana e correlacionar tal inovação legislativa com o princípio 

da solidariedade. 
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O problema enfoca em responder se há uma concretização do princípio da 

solidariedade, e consequentemente, da dignidade da pessoa humana, no referido 

acréscimo legislativo ou apenas interesse econômico?  

E para responder tal questionamento, será abordada, num primeiro momento, 

a evolução legislativa sobre a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, e 

num segundo momento, o princípio da solidariedade como um concretizador da 

dignidade da pessoa humana e correlacionar tal inovação legislativa com o princípio 

da solidariedade método utilizado na presente pesquisa foi o método hipotético-

dedutivo, que se resume na construção de hipóteses, que devem ser testadas nos mais 

diversos métodos.  

O método hipotético dedutivo foi concretizado pelo teste de duas hipóteses, 

sendo a primeira positiva, de modo que haveria uma concretização do princípio da 

solidariedade e consequentemente, da dignidade da pessoa humana, no referido 

acrescimo legislativo e, segunda negativa, de modo que haveria apenas o interesse 

econômico do Estado em que tal grupo social passe a uma maior movimentação 

econômica. 

 
1 A evolução legislativa sobre a acessibilidade para pessoas com 
deficiência visual 

 

No período colonial, as pessoas com deficiência eram mantidas dentro de suas 

casas ou enviadas para Santas Casas ou prisões, caso causassem perturbações. Nos 

séculos XIX e XX é que passaram a existir centros de cuidados especializados para 

certos tipos de deficiências, tais como visual e auditiva, sendo o Brasil pioneiro na 

América Latina ao possuir centros de ensino para as pessoas com essas deficiências, 

porém, infelizmente, apenas esses dois tipos de deficiência eram reconhecidos pelo 

Estado (LANNA JUNIOR, 2010, p. 27). 

Associações de pessoas com deficiência começaram a surgir em 1970, 

principalmente com o escopo de auxílio mutuo. Em sua maioria eram associações 

locais, de vizinhança, sendo as primeiras de deficientes visuais, auditivos e físicos. 

 
Nesse sentido, contribuíram para forjar uma identidade das pessoas com 
deficiência. Foram precursoras, naquele momento, da formulação do ser cego, 
surdo, deficiente intelectual e deficiente físico não apenas na denominação, mas 
em sua identificação como grupo social. [...]esse foi um período de gestação da 
necessidade de organização de movimentos afirmativos dispostos a lutar por seus 
direitos humanos e autonomia, dentre os quais se destaca a capacidade de 
decidirem sobre a própria vida. (LANNA JUNIOR, 2010, p. 28). 
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O projeto da ONU para fazer do ano de 1981 o ano internacional da pessoa 

com deficiência iniciou-se em 1976, onde a temática da assembleia da época foi a 

participação plena, contando com ideário de maior visibilidade e inclusão da pessoa 

com deficiência, seja no trabalho, vida diária levando em consideração a 

acessibilidade, dentre outros. O que colaborou fortemente para que tivessem essa 

maior visibilidade. 

A Assembleia Nacional Constituinte também foi de suma importância para a 

inclusão dos direitos das pessoas com deficiência na Constituição de 1988. Tal 

Constituição historicamente é considerada a mais garantidora de direitos do país, 

tendo em vista que o Brasil veio de um período de ditadura militar antes da 

promulgação da mesma. 

 

Até esse momento da história, em termos constitucionais, a única referência aos 
direitos das pessoas com deficiência era a Emenda n° 12, de 1978, conhecida 
como “Emenda Thales Ramalho”, que no seu artigo único define:. “É assegurado 
aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica especialmente 
mediante: I. educação especial e gratuita; II. assistência, reabilitação e reinserção 
na vida econômica e social do país; III. proibição de discriminação, inclusive 
quanto a admissão ao trabalho ou ao serviço público e a salários; IV. 
possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos.” (LANNA JUNIOR, 
2010, p. 63) 

 

Diversos foram os apontamentos a constar na Constituição Federal de 1988. A 

pessoa com deficiência passou a integrar a “pasta” de Direitos Humanos, junto com 

as demais minorias. Foram encontrados diversos obstáculos ao andamento de 

projetos sociais que visassem as pessoas com deficiência, tendo em vista a carência 

de dados estatísticos sobre os mesmos, revelando, dessa forma, o descaso do governo 

e da sociedade em saber mais e buscar atender a essas pessoas. 

Quanto a deficiência visual, o Decreto nº 3.298/99 a define nos seguintes 

termos: 

[...] cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,5 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 
0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 
1999). 
 
 

A deficiência visual pode ser congênita, situação na qual ocorre desde o 

nascimento ou até os primeiros três anos de vida, ou pode ser obtida por força de 
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doenças ou acidentes, de forma superveniente (SILVA; GOMES; SILVA JUNIOR, 

2017, p. 403). 

O legislador constituinte, em atenção às diferenças e vulnerabilidades, 

contemplou as pessoas com deficiência em normas específicas. Vedou a 

discriminação em relação ao salário e critérios de admissão de trabalhadores com 

deficiência, como consta na redação do artigo quinto, inciso III e artigo sétimo, inciso 

XXXI3. No que diz respeito com as reservas de percentual dos cargos e empregos 

públicos, há referência no artigo 37, inciso VIII 4 ; quanto à aposentadoria para 

pessoas com deficiência há a adoção de critérios e requisitos diferenciados, conforme 

a redação do artigo 40, §4º, I e artigo 201, 1º5; no que tange à assistência social com 

objetivo de habilitação, reabilitação e promoção de integração na vida comunitária há 

menção no artigo 203, IV6. No mesmo artigo 203, em seu inciso V também existe 

previsão de garantia de um salário mínimo de benefício mensal para aqueles que 

comprovem que não possuem condições de prover seu próprio sustento ou que sua 

família não consiga fazê-lo; há garantia também de atendimento educacional 

especializado, conforme artigo 208, III7; garantia de acesso adequado a lugares e 

                                                      
3
 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: III - ninguém será submetido a tortura 
nem a tratamento desumano ou degradante. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXXI - proibição de qualquer 
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 
4 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: VIII - a lei reservará percentual dos cargos e 
empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 
5 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão 
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos de servidores: I portadores de deficiência. Art. 201. A 
previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, a: [...] § 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de 
atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando 
se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.  
6  Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: IV - a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 
7 Art. 208, III Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de III - 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino. 
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edificações públicas, além de acessibilidade em veículos de transporte coletivo, 

conforme artigos 227, §2º e 2448. 

Legislação de extrema importância para a temática da pessoa com deficiência 

é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, promulgado em 2015, o qual teve como base 

a Convenção Americana sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada 

pelo Brasil. Referido Estatuto traz, em sua redação, diversos conceitos, direitos e 

deveres das pessoas com deficiência e da sociedade para com os mesmos. 

Desta forma, é relevante para o presente trabalho fazer menção a 

acessibilidade e as barreiras presentes no cotidiano que impedem o exercício de 

direitos das pessoas com deficiência de forma integral. “O princípio da acessibilidade 

determina que as concepções de todos os espaços e formatos de produtos e serviços 

devam permitir que os cidadãos com deficiência possam ser seus usuários legítimos e 

dignos” (LOPES, 2016, p. 59). 

No Estatuto podem-se encontrar diversos conceitos ligados à acessibilidade, 

barreiras, o próprio conceito de pessoa com deficiência, dentre outros. Quando se 

fala em acessibilidade é importante ressaltar que a mesma não se restringe apenas a 

acessibilidade física, mas também de modo geral, como é apresentada na redação do 

artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. No artigo, a acessibilidade se 

encontra ligada com a possibilidade e condição de alcance para utilização, de forma 

segura e autônoma, de espaços físicos, ou não, públicos, ou privados de uso coletivo. 

Os entraves à acessibilidade das pessoas com deficiência, segundo o Estatuto, 

são as barreiras, que limitam ou impedem a sua participação social. Essas barreiras 

subdividem-se em categorias sendo urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas 

comunicações e informações, atitudinais e tecnológicas. As pertinentes a temática 

proposta são as tecnológicas e nas comunicações e informações, que não permitem 

que tais pessoas tenham acesso integral às mídias sociais. 

Refere-se que os avanços tecnológicos pertinentes à acessibilidade, não 

acompanharam, de todo, o desenvolvimento das mídias. Conforme retrospecto 

                                                      
8 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de deficiência. Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos 
logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a 
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, 
§ 2º. 
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levantado por Montardo, Passerino e Bez (2008) é a partir da década de 1980, no 

Ano Internacional das Pessoas Deficientes (1981) que a eliminação de barreiras 

arquitetônicas ganhou destaque internacional, transformando-se em meta para 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na década de 1990, com a popularidade 

da internet e mídias sociais nos Estados Unidos, passou-se a necessidade de 

desenvolver um ambiente virtual acessível. 

Surgem desse modo, dois principais consórcios mundiais responsáveis pela 

questão da acessibilidade: Consórcio para Web (W3C) e a Iniciativa para a 

Acessibilidade em Rede (WAI), os quais estabeleceram os padrões e protocolos que 

os sistemas operacionais deveriam seguir para serem considerados acessíveis. 

(MONTARDO; PASSERINO; BEZ, 2008). 

Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 1994 a Lei 10.098 

estabeleceu critérios básicos para a promoção da acessibilidade e o Decreto Lei 

3.298, em 1999, definiu a acessibilidade na Administração Pública Federal. A 

acessibilidade na web foi organizada a partir de princípios que objetivam uma 

transformação harmoniosa, como programas de leitores de telas, para auxiliar o 

usuário com deficiência visual e tornar o conteúdo compreensível e navegável 

(MONTARDO; PASSERINO; BEZ, 2008). 

Outros meios de acessibilidade que podem ser encontradas são a 

acessibilidade em locais públicos, atualmente, nas agências bancárias é possível 

visualizar o piso tátil, o qual auxilia pessoas com deficiência visual a chegarem aos 

caixas eletrônicos ou para atendimento dentro das agências. Nas portas das agências 

também consta a identificação em placas, com caracteres em braile, para que a 

pessoa saiba em que agência bancária está ingressando, para que possa retirar sua 

senha de atendimento e, inclusive para que saiba onde fica o banheiro.  

A Lei 13.835/2019 trata-se de adaptação razoável que visa a superar barreira 

de natureza comunicacional e informacional, que consistente em qualquer entrave, 

obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação ou de tecnologia da informação. 

A lei em questão entra em vigor após 180 dias de sua publicação, desta forma, 

após o dia 02/12/2019. Na mesma, consta a previsão de um kit a ser entregue para as 

pessoas com deficiência visual, quando solicitado. Conforme dispositivo da lei 

acrescenta-se à Lei 10.098 o artigo 21-A, com a seguinte redação:  
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Art. 21-A. Às pessoas com deficiência visual será garantido, sem custo adicional, 
quando por elas solicitado, um kit que conterá, no mínimo: I - etiqueta em braile: 
filme transparente fixo ao cartão com informações em braile, com a identificação 
do tipo do cartão e os 6 (seis) dígitos finais do número do cartão; II - 
identificação do tipo de cartão em braile: primeiro dígito, da esquerda para a 
direita, identificador do tipo de cartão; III - fita adesiva: fita para fixar a etiqueta 
em braile de dados no cartão; IV - porta-cartão: objeto para armazenar o cartão e 
possibilitar ao portador acesso às informações necessárias ao pleno uso do 
cartão, com identificação, em braile, do número completo do cartão, do tipo de 
cartão, da bandeira, do nome do emissor, da data de validade, do código de 
segurança e do nome do portador do cartão. Parágrafo único.  O porta-cartão de 
que trata o inciso IV do caput deste artigo deverá possuir tamanho suficiente 
para que constem todas as informações descritas no referido inciso e deverá ser 
conveniente ao transporte pela pessoa com deficiência visual. 

 

 Como a Lei passou a vigorar recentemente, não há como mensurar o alcance 

da mesma. Dados referentes aos cartões bancários em braile serão analisados em 

estudo futuro. 

 

2 O princípio da solidariedade como um concretizador da dignidade da 
pessoa humana  

 

Ao vincular o presente estudo a inclusão social e, consequentemente, ao 

princípio da solidariedade, faz-se necessário apresentar, previamente, conotações 

gerais acerca do referido princípio e da dignidade da pessoa humana. 

Como conteúdo principal da dignidade da pessoa humana, pode-se salientar 

uma proteção integral à pessoa, devendo tal conteúdo possuir certa elasticidade para 

dar conta de sua tarefa. Deste modo, emergem quatro componentes principais da 

dignidade da pessoa humana, sendo: o valor intrínseco da pessoa, a igualdade, o 

mínimo existencial e o reconhecimento (SARMENTO, 2016, p. 92). 

Com o Estado Democrático de direito desde 1988 houve uma mudança não 

apenas de cunho normativo, mas também principiológico, de modo que todas as 

normas passassem a ser interpretadas conforme os princípios constitucionais. Tal 

fator demonstra uma vontade do constituinte originário de garantir uma sociedade 

mais digna. (REIS; DIAS, 2011, p.72) 

Os direitos fundamentais, compondo o núcleo da Constituição Federal de 

1988, ao formar um conjunto normativo principiológico, dependem da forma como o 

direito é aplicado para que esse conjunto de normas e princípios normativos tenham 

sua real eficácia nas relações jurídicas interprivadas  (REIS, 2003). 
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A dignidade da pessoa humana passou, ao longo dos anos, por diversas 

teorias, sendo sua origem considerada como remota à Igreja Católica, Iluminismo e 

definições de diversos filósofos. Importa, ao presente trabalho abordar sobre a 

definição jurídica da dignidade da pessoa humana e sua importância no 

ordenamento jurídico brasileiro. Desta forma, primeiramente, apresenta-se um 

retrospecto histórico do momento em que a máxima da dignidade passou a ser 

adotada pelos constituintes a fim de que passasse a integrar a Constituição Brasileira 

de 1988. 

A primeira menção ao valor da dignidade humana, de forma explícita, ocorreu 

no preâmbulo do decreto que aboliu a escravidão na França, em 1848, que afirmava 

que a escravidão era um atentado à dignidade humana. Algumas constituições, antes 

da Segunda Guerra Mundial, faziam menção à dignidade, tais como a do México de 

1917, Alemanha e Finlândia em 1919. A Constituição brasileira de 1934 também trazia 

a figura da dignidade em seu artigo 115, ao afirmar que “a ordem econômica deve ser 

organizada conforme os princípios da Justiça às necessidades da vida nacional, de 

modo que possibilite a todos existência digna” (SARMENTO, 2016, p. 53). 

No entanto, pode-se referir que a positivação propriamente dita da dignidade 

da pessoa humana em âmbito internacional e constitucional passou a ganhar força 

após a Segunda Guerra Mundial, diante das atrocidades ocorridas neste período 

(SARMENTO, 2006, p. 88). 

 
A compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e de seus direitos, no 
curso da História, tem sido, em grande parte, o fruto da dor física e do sofrimento 
moral. A cada grande surto de violência, os homens recuam, horrorizados, à vista 
da ignorância que afinal se abre claramente diante de seus olhos; e o remorso 
pelas torturas, as mutilações em massa, os massacres coletivos e as explosões 
aviltantes faz nascer nas consciências, agora purificadas, a exigência de novas 
regras de uma vida mais digna para todos (COMPARATO, 2003, p. 37). 

 

A Declaração Universal de 1948 representou o ápice de um processo ético 

iniciado com as Declarações dos Estados Unidos e da Declaração dos Direitos do 

Homem e Cidadão, da Revolução Francesa, de modo a levar o reconhecimento da 

igualdade de todo ser humano em sua dignidade “[...] como fonte de todos os valores, 

independentemente das diferenças de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, 

origem nacional ou social, riqueza, nascimento [...]” (COMPARATO, 2003, p. 225). 

O século XX foi marcado por colapsos de monarquias e impérios, além da 

ascensão de democracias, ditaduras ideológicas e militares. Faz menção aos grupos 
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que passaram a ser exterminados pelos nazistas: judeus, homossexuais, socialistas, 

deficientes físicos e as pessoas de origem africana. (SAGAN, 1998, p. 226) 

Como resposta a todas as atrocidades provenientes da Segunda Guerra 

Mundial, tem-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em seu artigo primeiro a afirmação de que 

“todos os homens 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”. Dessa forma, reflete Bonavides (2008, p. 578) ao afirmar que tal 

Declaração é o estatuto de liberdade de todos os povos, sendo a esperança de 

promoção de respeito à dignidade do ser humano, sem distinção. 

A Constituição italiana, de 1947 e a alemã de 1949 passaram a abarcar o 

princípio da dignidade, sendo este posteriormente inserido nas Constituições de 

outros países. O princípio apresenta-se em um duplo sentido, sendo um limite para o 

poder público não atentar contra ele e, sendo um norte para a conduta estatal, de 

modo a impor que as autoridades públicas ajam no sentido de proteção ao livre 

desenvolvimento da pessoa humana, devendo assegurar condições mínimas para a 

vida com dignidade (SARMENTO, 2006, p. 100). 

Estes direitos já haviam sido contemplados, embrionária e isoladamente, nas 

Constituições francesas de 1793 e 1848, bem como na Constituição brasileira de 1824 

e na Constituição alemã de 1849, ainda que esta última não tenha entrado 

efetivamente em vigor. Caracterizando-se por assegurar direitos à prestação de 

serviços sociais pelo Estado, como assistência social, trabalho, saúde, educação, entre 

outros. Porém, nem todos os Estados constitucionais enquadrados na moldura do 

Estado Social reconheceram tais direitos, visto que houve aqueles que previram tais 

direitos em sua legislação infraconstitucional, como ocorreu na Alemanha, com a 

promulgação da Lei Fundamental em 1949. (SARLET, 2009, p. 97) 

Nesse aspecto, os direitos fundamentais foram divididos em três dimensões: 

 

Os direitos de primeira geração9 ou direitos de liberdade – representados pelo 
direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à igualdade 
perante a lei – simbolizaram a marca registrada da nova concepção de Estado 
que se formava naquela oportunidade, cuja finalidade última consistia na 
manutenção do espírito revolucionário francês de 1789, calcado nos cânones da 
liberdade, igualdade e fraternidade. [...] Diante da necessidade de proteger os 

                                                      
9 Sabe-se que não se utiliza o termo “geração”, pois não há uma superação de uma geração de direitos 
fundamentais para a outra. É considerado mais correto utilizar a expressão “dimensões de direitos 
fundamentais”. 
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direitos individuais de liberdade, o constitucionalismo ocidental cuidou de armar 
o cidadão com instrumentos de defesa perante o Estado, impondo a este uma 
conduta negativa no tocante a asseguração dos direitos de liberdade, que tanto 
são maiores quanto menor a intromissão estatal. (RODRIGUES, 2009, p. 377-
378.) 

 

O Estado Social trouxe consigo os direitos fundamentais de segunda 

dimensão, sendo considerada sob a perspectiva positiva, pois nesta dimensão o 

cuidado não é mais em evitar a intervenção do Estado na liberdade individual, mas 

sim propiciar um direito de participação no bem-estar social (SARLET, 2009, 99).  

Esta dimensão de direitos traz em seu escopo os direitos à paz, à 

autodeterminação dos povos, ao meio ambiente equilibrado, à qualidade de vida, 

dentre outros. O cuidado na verdade resulta, segundo o mesmo autor, de novas 

reivindicações fundamentais do ser humano, geradas por diversos fatores, como o 

processo de descolonização pós-Segunda Guerra e pelo impacto tecnológico. 

(SARLET, 2009, p. 99) 

Já no Brasil, o Estado só começou a modificar seu entendimento quanto aos 

direitos, após passar por um grande período ditatorial. As declarações de direitos já 

constavam nas Constituições anteriores a de 1988, porém, esta não somente 

reconheceu os direitos fundamentais, como criou mecanismos que estabeleciam 

segurança quanto à imodificabilidade de suas cláusulas.  É no Estado Democrático de 

Direito que a terceira, quarta e demais dimensões de direitos fundamentais são 

desenvolvidas, passando a ser compreendidas como valores morais e de 

materialidade coletiva (REIS, 2011). 

Há uma tendência no reconhecimento de uma quarta e uma quinta dimensão 

dos direitos, porém este reconhecimento ainda aguarda uma consagração no âmbito 

de direito internacional e ordens constitucionais internas. O reconhecimento de tais 

dimensões teria como motivo a globalização dos direitos fundamentais, tendo 

contemplado em sua formação o direito à democracia, à informação, ao direito ao 

pluralismo dentre outros direitos. (SARLET, 2009, p. 99) 

No ramo do direito público tem-se inicialmente a ideia de ser acessível a todos 

que dele necessitam, como sendo aquilo que vem do povo e foi feito para estar ao 

alcance do povo e a ele servir, tendo em vista que o Estado Democrático de Direito só 

se torna efetivo quando essas relações estiverem ao alcance de todos os cidadãos 

(ARENDT, 2011. p. 46). E com tal escopo principiológico constitucional, a 
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Constituição Cidadã foi a primeira a apresentar a dignidade da pessoa humana como 

máxima do ordenamento jurídico. (SARLET, 2009, p. 99)  

No âmbito principiológico constitucional, a dignidade da pessoa humana é um 

supraprincípio, ou seja, ela é o fundamento maior do constitucionalismo brasileiro. 

Assim, “a dignidade humana já não é uma aquisição do assim chamado direito 

natural, mas é elemento constitutivo e caracterizante do direito positivo, uma vez que 

a Constituição é lei e é lei antes de qualquer outra coisa” (PERLINGIERI, 2008, p. 

05). 

A dignidade humana é, então, realizada, quando ela assegura uma esfera, na qual 
ela pode atuar como ser independente e moralmente autorresponsável, na qual 
ela nem é submetida a pretensão de poder de uma outra pessoa, nem é 
transformada em mero meio de uma finalidade comunitária, mas é pessoa 
autorresponsável livre.(NIPPERDEY, 2013, p.52). 

 

E com o advento do constitucionalismo contemporâneo, o constituinte 

originário introduziu a dignidade da pessoa humana e a solidariedade social em seus 

artigos 1º e 3º 10. Ainda pode-se considerar que “há uma outra finalidade a ser 

atingida: a erradicação da pobreza e da marginalização social e a redução das 

desigualdades sociais e regionais”. (MORAES, 2009, p. 110) 

Ressalta-se que o princípio da solidariedade é resultante de movimentos 

sociais, movimentos resultantes da evolução em que a sociedade deixa de ver o ser 

individualista e patrimonialista, passando a ver o ser como titular de direitos. Desta 

forma, considerando que por muito tempo o particular exercia seus direitos sem 

olhar o próximo, a desigualdade socioeconômica marcou e ainda marca a sociedade. 

Nesse aspecto, a solidariedade vem para demonstrar que não há apenas uma 

responsabilidade do estado para com os que nele vivem, mas também dos 

particulares, buscando assim, uma sociedade realmente justa e igualitária. 

(CARDOSO, 2013)  

Logo, no artigo 3º da Constituição Federal, são invocados os fundamentos da 

solidariedade, dignidade da pessoa humana e igualdade. Nesse sentido o princípio da 

solidariedade está explícito no texto constitucional, entretanto, ele também está 

incorporado à dignidade da pessoa humana. Ou seja, sempre quando se pensar em 

                                                      
10 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
21 e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] 
III - a dignidade da pessoa humana;  
[...] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; [...] 
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solidariedade como princípio, deve-se ter a dignidade como um princípio maior, 

abarcando-a.  

Não obstante, a solidariedade abarca vários significados, dentre eles é 

considerada inerente à condição humana, uma virtude ética, empática de reconhecer 

o outro, semelhante a si ou não. Também, pode ser considerada além de um princípio 

moral, uma norma jurídica, como forma de instrumento a garantir a concretização da 

dignidade da pessoa humana, efetivando o texto constitucional. (MORAES, 2009, p. 

110) 

Quanto às dificuldades para a afirmação da dignidade da pessoa humana no 

Brasil, o problema consiste na herança de traços fortemente hierárquicos nas 

relações sociais, que se manifestam na desigualdade entre as pessoas no acesso aos 

direitos e à obediência aos deveres impostos pela ordem jurídica. Tal desigualdade se 

manifesta em vários aspectos, como na elevada concentração de renda, falta de 

acesso universal para liberdades básicas e serviços públicos, de modo a estigmatizar 

pobres e outros grupos vulneráveis, tais como negros, indígenas, mulheres, 

homossexuais, presos e pessoas com deficiência (SARMENTO, 2016, p. 60). 

Como possível solução para tal sociedade desigual e injusta, Cardoso (2013, p. 

148) aponta a solidariedade, reconhecendo o valor absoluto da dignidade da pessoa 

humana, dos direitos fundamentais, dos preceitos de justiça distributiva e social, e, 

consequentemente, da funcionalização social dos institutos de direito privado. A 

finalidade do direito de solidariedade é fazer com que a sociedade seja um ambiente 

onde é possível o desenvolvimento da dignidade de cada pessoa, de maneira 

integrada. 

Com a incorporação da Convenção Americana sobre Direitos das Pessoas com 

Deficiência no ordenamento jurídico brasileiro e, posteriormente, com a 

promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, passa-se a uma abordagem do 

modelo social, e não mais médico da deficiência, baseando-se nos direitos humanos 

(LOPES, 2016, p. 56). Desta forma, destaca-se a presença da solidariedade nesta 

nova concepção do modelo social de deficiência, tendo em vista que a inclusão e a 

superação das barreiras é um dever da sociedade como um todo, a fim de superar tais 

estigmas sociais a fim de promover para as pessoas com deficiência uma participação 

efetiva, como dos demais, na sociedade. 

Pode-se considerar a acessibilidade como vetor da solidariedade, tendo em 

vista que, por mais que grande parte da sociedade não necessite de rampas de acesso, 
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piso tátil, intérpretes de libras, ferramentas de leitores de tela, entre outros, sabe-se 

que para as pessoas com deficiência estas ferramentas de acessibilidade são de suma 

importância para que barreiras sejam reduzidas. 

Silva e Silva (2013, p.120) afirmam a acessibilidade como função social da 

cidade, tendo em vista que se encontra relacionada com o atendimento às 

necessidades coletivas, materializando os interesses constitucionais de acessibilidade 

e urbanismo. A solidariedade não visa retirar dos particulares suas singularidades, 

mas busca fazer com que a sociedade se torne um ambiente mais favorável para o 

desenvolvimento da dignidade de cada pessoa de maneira integrada (CARDOSO, 

2013, p. 149). 

Assim, a dignidade da pessoa humana tornou-se jurídica no Brasil com a 

promulgação da Constituição de 1988 após uma longa ditadura e citou no seu art. 1º, 

III como sendo um dos “fundamentos da República”. Depreende-se, portanto, que o 

Estado passa a primar pela solidariedade entre a população como pressuposto para 

que se alcance o princípio da dignidade da pessoa humana.  

 

Considerações finais 

 

 Os resultados encontrados consistiram em uma confirmação da hipótese 

positiva, de modo que haveria uma concretização do princípio da solidariedade e 

consequentemente, da dignidade da pessoa humana, no referido acréscimo legislativo. 

 Tais resultados consideram o fato de que, mesmo tratando-se de uma medida 

que, de certo modo, possui um viés econômico, é medida que colabora para uma 

maior inclusão social das pessoas com deficiência visual, facilitando, inclusive, a 

identificação por parte das mesmas de seus cartões, para uso nos caixas eletrônicos e 

em compras. 

 O resultado é parcial, pois ainda encontram-se muitos entraves para uma 

concretização plena da acerca da pessoa com deficiência e são levantados diversos 

questionamentos sobre como irá ocorrer a efetividade na prestação de tal serviço (se 

os caixas eletrônicos precisarão de configurações específicas para a leitura de tais 

cartões, se as máquinas de crédito e débito aceitarão os mesmos, se nos cartões 

haverá a informação escrita além do braile), além da divulgação dos bancos e 

instituições financeiras sobre a possibilidade de referido kit para as pessoas com 

deficiência. 
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Introdução 

 

O presente trabalho pretendeu analisar os processos estruturais como 

alternativa na proteção de direitos socioambientais face ao movimento de 

judicialização de políticas públicas, estudando a Ação Civil Pública 1005310-

84.2019.4.01.3800. Essa foi ajuizada explicitamente como estrutural - ou seja, com 

objetivos de reforma sistêmica organizacional dialogada entre as partes envolvidas - 

pelo Ministério Público Federal - MPF - em face da União e da Agência Nacional de 

Mineração - ANM – devido ao rompimento da barragem do Córrego do Feijão 

localizada nas proximidades de Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019. 

Exatamente neste processo materializa-se a importância da pesquisa sobre o assunto 

dos litígios denominados estruturais no Brasil.  

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa - analisar os processos 

estruturais como alternativas para a proteção de direitos socioambientais e a ação 

civil pública estrutural de Córrego do Feijão – no intuito de melhor estruturar o 

trabalho e oportunizar maior exatidão aos resultados, dividiu-se nas seguintes 

pretensões específicas: apontar os conceitos de processo estrutural; avaliar a 

judicialização de políticas públicas no ordenamento jurídico brasileiro e a sua 

aplicação para a proteção de direitos socioambientais; e analisar a Ação Civil Pública 

1005310-84.2019.4.01.3800 a partir de sua petição inicial e do acordo firmado entre 

as partes. 

A relevância do desenvolvimento de conhecimento sobre tal espécie 

processual, especialmente quando vinculada a complexos problemas envolvendo 

                                                      
1 Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, bolsista 
de iniciação científica FAPERGS PROBIC 2019/2020 orientada pelo Professor Doutor Marco Félix 
Jobim na área de Direito Processual Civil; http://lattes.cnpq.br/4307477726609257; E-mail: 
micaelalinke@terra.com.br. 
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direito socioambientais, expõe-se no avanço de sua utilização ou de técnicas no 

mesmo sentido no Brasil em casos como os rompimentos das barragens de 

mineração, seguindo a tendência global de acentuado crescimento da temática. Logo, 

impõe-se como necessária a evolução do estudo sobre o assunto para a qualificação 

de sua utilização, no intuito de impulsionar a proteção dos direitos socioambientais. 

Com isso, teve-se como problemática a avaliação da utilização de processos 

estruturais em questões envolvendo direitos socioambientais e da petição inicial da 

Ação Civil Pública 1005310-84.2019.4.01.3800, partindo do previamente delineado, 

tendo em vista a representatividade do caso para o tema no Brasil. 

Desse modo, a pesquisa, essencialmente, utilizou o método dedutivo, tendo 

como base de estudo a doutrina brasileira no que se refere o tema dos processos 

estruturais e sua aplicação no país para a proteção de direitos socioambientais. 

Sequencialmente, em consideração ao surgimento da temática no ordenamento 

estrangeiro, optou-se pela complementação por meio do método comparativo e 

concluiu-se a pesquisa sem excluir possibilidade de conclusões indutivas baseadas no 

caso trazido em foco. Assim, o trabalho teve caráter exploratório tendo em vista o 

desenvolvimento por meio de pesquisas bibliográficas sobre a temática em 

consideração ao seu surgimento recente no Brasil e a sua constante evolução. 

Logo, inicialmente, fez-se um exame da doutrina sobre as ações estruturais, 

passando pelos conceitos brasileiros desta técnica e pelos estrangeiros, tendo em 

vista sua origem estadunidense. Sequencialmente, observando a judicialização de 

políticas públicas e direitos fundamentais socioambientais, avaliou-se a aplicação do 

entendimento processual a esses casos. Finalmente, embasado no anteriormente 

traçado, analisou-se a petição inicial da recente ação ajuizada como estrutural devido 

ao rompimento da barragem do Córrego do Feijão próxima à localidade de 

Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019.  

 

1 Processos estruturais: contexto histórico e conceitos 

 

Os processos estruturais – também denominados medidas ou técnicas 

estruturantes, decisões estruturais, litígios estruturais ou litígios complexos de rito 

estrutural – gradativamente tornam-se alternativas importantes para resolução de 

problemas organizacionais de sistemas públicos. Pautadas pelo estabelecimento de 

diálogo entre os setores envolvidos do executivo, do legislativo, da sociedade civil e 
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do judiciário, crescem as ações caracterizadas pela busca pela implantação uma 

reforma estrutural em um ente, organização ou instituição, com o objetivo de 

concretizar um direito fundamental, realizar uma determinada política pública ou 

resolver litígios complexos – em que colidem múltiplos interesses sociais dignos de 

tutela conforme lição de Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. (DIDIER; ZANETI; 

2019, p. 455).  

Essas pretensões e decisões são fundamentadas no poder de promover a 

execução de suas decisões por meio de medidas atípicas (JOBIM, 2016) definido em 

cláusulas gerais executivas - artigo 139, IV2, combinado com o artigo 536, §1º3, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, Lei nº 13.105 de 2015 (BRASIL, 2015), (DIDIER 

JR.; ZANETI JR., 2019, p. 464), promovem a execução daquelas, tendo em vista que 

uma decisão judicial não altera relações sociais, políticas econômicas e afetivas – 

ainda mais tratando-se de uma reforma - sem que haja no plano concreto, efetivas 

condições para sua concretização, consoante preceituado por Marco Félix Jobim 

(2013, pp. 82-83). Nesse sentido, a formação de casos complexos contrapondo 

interesses essenciais à comunidade exige do judiciário a obtenção de soluções 

capazes de mitigar impactos negativos, adequando a resolução do caso aos seus 

efeitos de macrojustiça, com uma lógica prospectiva (ARENHART; OSNA, 2019, p. 

132). 

Nesse cenário, a utilização de processos estruturais - os quais se originaram no 

caso Brown v. Board of Education of Topeka julgado nos Estados Unidos da América 

em 1954 (Brown I, 347 U.S. 483, 1954) e, novamente, em 1955 (Brown II, 349 U.S. 

294, 1955), e são parte de um movimento internacional de desenvolvimento dos 

direitos humanos (GOLDSTONE; RAY, 2004, p. 105), transformando a realidade 

social a partir da dessegregação racial nas escolas públicas do país (PINHO; 

CÔRTES, 2014, pp. 232-233) - cresceu no internacionalmente. A Suprema Corte 

                                                      
2 Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
(...) 
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias 
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 
pecuniária; (...) (BRASIL, 2015). 
3 Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não 
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção 
de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente. 
§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição 
de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) 
(BRASIL, 2015). 
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Americana naquela época, atentando-se para a impossibilidade de satisfação 

imediata do direito postulado frente à multiplicidade de especificidades de cada 

localidade e à complexidade do postulado na situação em que se encontrava com o 

rompimento socialmente traumático do precedente, autorizou um planejamento 

continuado tendente à eliminação da discriminação no sistema educacional 

estadunidense no segundo julgamento da lide (MONTEMEZZO; PIVETTA; 2013, p. 

27).  

Com o desenvolvimento de litígios semelhantes nos Estados Unidos e em 

outros países do globo – como África do Sul, Índia, Colômbia, Argentina -, observou-

se que processos identificados com objetivos os reformadores característicos, 

presumem certas peculiaridades que lhe conferem legitimidade. Primordialmente, 

vê-se como essencial a violação constitucional de direito fundamental de abrangência 

coletiva que procuram erradicar, servindo como um mecanismo formal em que o 

judiciário atua na direção do alcance do propósito almejado, conforme Owen Fiss 

(1979, p. 23) no conceito de análogo do ordenamento jurídico estadunidense e 

originário do brasileiro de structural reform. Juntamente, tem-se a omissão ou 

inércia do poder público, porquanto da interferência na separação de poderes, deve 

ser observada, inclusive com tratamento distinto identificada a causa em desatenção, 

incompetência ou intransigência estatal (ROACH; BUDLENDER, 2011) para o 

comportamento adequado (ROULEAU; SHERMAN, 2009). Ademais, também são 

consideradas essenciais a urgência e necessidade da intervenção judicial – 

intimamente relacionada aos anteriores - e a complexidade da demanda – por 

definição, devido às falhas estruturais do poder público que envolvem e que exigem 

soluções complexas -, segundo Eduardo Dantas (2019, pp. 94-101). 

Analogamente, dispôs a Corte Constitucional Colombiana na decisão T025/04 

- Sentença de Tutela nº 025.22 - em 2004 sobre os elementos que confirmam a 

existência de um estado de coisas inconstitucional. O entendimento deriva do julgado 

sobre as populações que sofreram com migração forçada interna (COLÔMBIA, 

2004), concluindo que, no caso, o estado de coisas inconstitucional – que motiva a 

determinação às autoridades nacionais e regionais de adoção de medidas para a 

superação do estado em questão, aproximando-se a uma reforma estrutural - estaria 

formado pela gravidade da situação de vulnerabilidade e de violação de direitos, pelo 

volume elevado de ações, buscando tutelas pelo ocorrido, pela averiguação de que tal 

situação afeta parte significativa da coletividade em questão, em variadas localidades 
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com omissão das autoridades na adoção das medidas corretivas necessária, por ser – 

logo – um problema complexo que envolve múltiplas entidades, repousando em 

fatores estruturais com a falta de correspondência entre a normas e os meios de 

cumprimento, o déficit de recursos frente à evolução do estado em que se encontra o 

conflito, em suma a magnitude do problema em face a capacidade institucional de 

resposta oportuna e eficaz. 

Em análise das declarações de estado inconstitucional de coisas pela Corte 

Constitucional da Colômbia, Bianca Garcia Neri (NERI, 2018, p. 102) expõe que as 

três premissas elementares são uma situação de grave violação de direitos 

fundamentais de uma coletividade numericamente indeterminada – massiva -, com 

inércia prolongada das autoridades públicas, que necessitam atuar em conjunto, 

sendo a declaração de tal estado mecanismo de diálogo institucional entre diferentes 

entes políticos envolvidos, capazes de cessar a situação de grave violação a direitos 

fundamentais.  

A identificação de tais aspectos característicos vai ao encontro do delineado 

feito por Abram Chayes (CHAYES, 1976, p. I302), que indica como características 

morfológicas das ações de interesse público: a delimitação do litígio moldável pelas 

partes e pelo juízo, a expansão dos polos processuais de maneira amórfica, o viés 

legislativo e previsível do conflito, a solução necessária sendo prospectiva e 

negociada, com a participação do juízo na execução da decisão, o qual tem ao longo 

do processo função ativa com responsabilidade sobre a organização e adequação da 

lide para a obtenção de uma solução viável à política pública discutida. 

A discussão acerca da intervenção do poder judiciário em políticas públicas no 

Brasil levantou os problemas decorrentes do custo dessas intervenções e sua relação 

com a cláusula de reserva do possível, prevalecendo como entendimento do STF a 

partida desta para a análise daquela em face aos conflitos que aportam em juízo 

(VITORELLI, 2016, p. 518-519). Compartilhando da ideia de insuficiência na 

adaptação da legislação vigente para abraçar tais litígios nos termos de Edilson 

Vitorelli (VITORELLI, 2016) irradiados, a complexidade do debate sobre as 

peculiaridades do processo judicial que controla ou intervém em políticas públicas 

gerou – dentre outras produções legislativas - inclusive o projeto de lei 8.058, 

subscrito pelo deputado federal Paulo Teixeira.  

A proposta de texto legislativo - arquivada recentemente – analisou, em seus 

variados aspectos, a problemática do controle jurisdicional de políticas públicas, 
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resultando no delineamento de uma possibilidade de caminho processual a ser 

seguido pelo Poder Judiciário, em estreito contato com o Poder Público, para a 

construção do consenso ou a formulação de comandos flexíveis e exequíveis, que 

permitam o controle da constitucionalidade e a intervenção em políticas públicas, 

evitando que o juiz substitua o administrador fruto de amplo diálogo entre estudiosos 

do tema (BRASIL, 2014). Em suma, o desenvolvimento de processos estruturais 

internacionalmente consolidou-se pela preocupação com a sua utilização pautada 

pela legalidade e efetividade, em especial, no Brasil, havendo significativo encaixe 

dos objetivos dessa espécie de procedimento com a realidade nacional de falhas 

sistêmicas e políticas públicas postas em cheque. 

 

2 A judicialização de direitos socioambientais e de políticas públicas 

 

Esse entendimento processual deriva da constante transformação da 

humanidade, pois, sendo o direito seu reflexo, esse a acompanha através das 

alterações sociais, econômicas, políticas e jurídicas. Em especial, é produto das 

reivindicações fundamentais que surgem com a instituição do Estado Democrático de 

Direito em um cenário impactado pela evolução tecnológica, pelo estado crônico de 

beligerância, pelo processo de descolonização do segundo pós-guerra e suas 

contundentes consequências, conforme lição de Ingo Sarlet (SARLET; MARINONI; 

MITIDIERO, 2017, p. 316). Os direitos fundamentais da terceira dimensão - direitos 

de fraternidade ou de solidariedade -, os quais distinguem-se pelo fato de se 

desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como seu titular, 

destinam-se à proteção de grupos humanos (povo, nação), caracterizando-se, 

consequentemente, como direitos de titularidade transindividual (coletiva ou difusa).  

Na legislação brasileira – artigo 81, parágrafo único, da Lei nº 8.078/904 

(BRASIL, 1990) -, compreendem os direitos difusos os transindividuais, de natureza 

                                                      
4 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 
juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 
fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 
parte contrária por uma relação jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
comum. (BRASIL, 1990). 
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indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato, contemplam os direitos coletivos os transindividuais, de 

natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base e são os direitos 

individuais homogêneos os decorrentes de origem comum. Dentre esses, destacam-

se os denominados direitos socioambientais, os quais são a reunião da perspectiva 

social e ambiental, objetivando a proteção dos mundos biótico e abiótico para as 

atuais e futuras gerações, com a integridade dos ecossistemas, o crescimento 

econômico e a equidade social, ou seja, são produto da intenção de construir um 

diálogo permanente entre necessidades e exigências desses (MOLINARO, 2015, p. 

993).  

A previsão de direitos sociais, ambientais e culturais nos textos constitucionais 

contemporâneos – no caso do Brasil, exemplificativamente, no artigo 2255 (BRASIL, 

1988) - impulsionou a litigiosidade envolvendo tais direitos, de forma que tais 

conflitos aportaram no judiciário em números massivos, dependendo, 

majoritariamente de políticas públicas para a sua fruição concreta (LIMA, 2016, p. 

278). Políticas públicas, nesse ponto, podem ser definidas como – nas palavras de 

Francielle Pasternak Montemezzo e de Saulo Lindorfer Pivetta - “instrumentos de 

ação do Estado, que pressupõem planejamento e participação popular (direta ou 

indireta), articulando a atividade administrativa para a realização dos objetivos 

constitucional e legalmente traçados” (MONTEMEZZO; PIVETTA; 2013, p. 19). 

Conceitualmente pode-se definir políticas públicas como conjuntos de 

medidas institucionais que constituem programas de ações para implementação de 

certas finalidades ou objetivos, construídas sob influência de grupos de interesse da 

sociedade e da arena política de reciprocidade de intervenção, idealmente, 

embasadas em cálculo de custo e benefício da intervenção do Estado e do risco das 

estratégias adotadas em face do orçamento (SODRÉ, 2011, p. 282).  Dessa forma, 

observa-se a complexidade inerente tanto dos direitos socioambientais como das 

políticas públicas em seus gêneros, Habacuque Wellington Sodré explica que estas 

não podem ser avaliadas isoladamente, não obstante, sim observadas em seu 

conjunto, pois a redistribuição do bem estar social é universal independentemente da 

                                                      
5 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo 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. (...) (BRASIL, 1988). 
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área – ou do direito difuso - em enfoque, visto que todos se encontram em constante 

correlação e seus recursos são limitados (SODRÉ, 2011, p. 286). 

Na mesma toada do neoconstitucionalismo – movimento europeu pós-guerra 

que tem como marco teórico o reconhecimento de força normativa à Constituição, a 

expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática 

da interpretação constitucional (BARROSO, 2005, p. 5) -, o judiciário assumiu papel 

de protagonista, distinto de mero aplicador do direito, impulsionando a efetivação 

dos direitos fundamentais e sociais. Entretanto, sendo esses dotados de caráter 

pragmático, prospectivo e dependente da atuação estatal para sua concretização, a 

inércia da atuação de outros poderes ou a prestação defeituosa – comuns no Brasil – 

origina direito subjetivo de massas prejudicadas, o que – em ações individuais ou 

coletivas6 – o judiciário é compelido constitucionalmente a apreciar (AUGUSTO; 

ANDRÉA; 2016, p. 195). 

A judicialização de conflitos envolvendo tais direitos acompanha um 

movimento de desneutralização política do Poder Judiciário e de judicialização da 

política - e de políticas públicas - que não raras vezes pode se emaranhar com 

ativismo judicial. Consoante Ronald Dworkin (DWORKIN, 2003, p. 451-452), o 

ativismo judicial não difere de pragmatismo jurídico, quando o judiciário sobrepõe 

ao texto constitucional, à história de sua promulgação, decisões anteriores do 

tribunal e tradições da cultura política, o seu ponto de vista sobre a justiça e o impõe 

a outros poderes estatais. Contudo, esse conceito não pode ser confundido com a 

função política do judiciário de proteção dos direitos. 

Esse papel é vital para o autogoverno coletivo, porquanto é o judiciário 

também salvaguarda dos direitos difusos, como socioambientais, que exigem 

prestação de serviços administrativos, estando programado para a sua proteção e 

efetivação, é necessária sua manutenção no complexo organizacional da 

administração pública e no circuito de avaliação de políticas públicas, sem substituir 

a cidadania (PARDO, 2013, p. 186). Nisso, não se quer implicar qualquer 

sobreposição ou substituição ativista por parte do judiciário, mas lidar com a 

separação de poderes como uma interação dialógica, nas palavras de David Wilson de 

Abreu Pardo, “um diálogo permanente e cooperativo entre as instituições que, por 

                                                      
6 Pontua-se – conquanto, além do escopo deste trabalho - que, no caso das ações individuais de massa, 
essas ainda contribuem para o fenômeno da tragédia da justiça, impedindo o funcionamento 
adequado do judiciário e exigindo a utilização de métodos de coletivização e unificação do direito para 
a prestação de tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva. 
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meio das suas singulares expertises e contextos decisórios, são parceiros na busca 

pelo melhor significado constitucional” (PARDO, 2013, p. 187). 

Adicionalmente, a judicialização de conflitos envolvendo interesses públicos 

na ordem constitucional atual é uma realidade difícil de se fugir, a legitimação e 

fornecimento da teoria adequada para a solução judicial de tais litígios tem como 

escopo central a busca pelas melhores respostas para esses. Formando uma de uma 

cadeia contributiva no judiciário - detentor de ambiente propício à argumentação e a 

resolução de resistências de interesses colidentes, fomentando a deliberação 

qualificada entre as instituições, trabalhando argumentos a nível de princípios, 

possibilitando a elevação da relevância da participação dos indivíduos, incluindo 

minorias (PARDO, 2013, p. 187). Ou seja, a possibilidade de utilização do judiciário 

também como instrumento para a resolução dos conflitos em amplo espectro, exige a 

adequação do órgão para tanto, porém é - em última análise - exercício importante 

para a contínua evolução do Estado Democrático de Direito no país. 

 Vista essa possibilidade, as ações coletivas – que não excluem a possiblidade 

de ação da jurisdição individualmente – corporificam-se centralmente na efetivação 

de políticas públicas - cujos contornos se balizam por composição normativa 

complexa, comumente partindo de comandos constitucionais de disciplina do regime 

jurídico dos direitos fundamentais abordados, perpassando legislação ordinária e 

atingindo a atividade normativa da Administração Pública (MONTEMEZZO; 

PIVETTA; 2013, p. 19-20) -, porquanto vocacionadas para a proteção dos direitos 

transindividuais, massificados, envolvendo coletividade de pessoas. Essas, além 

disso, servem à celeridade e à economia processual dentre outros princípios 

processuais fundamentais de coerência e integridade do ordenamento jurídico e, 

principalmente, de isonomia e equidade (AUGUSTO; ANDRÉA; 2016, p. 195-196).  

Todavia, elas também são um reflexo da exacerbada complexidade da vida 

pós-moderna em que as fórmulas arcaicas – ingenuamente simplificadoras - de 

coercitividade judicial tendencialmente falham (COSTA, 2012, p. 32). A estrutura 

binária dos provimentos jurisdicionais, no caso de ações que envolvam controle ou 

intervenção de políticas públicas, constitui um entrave à prestação de tutela 

jurisdicional efetiva, ou seja, à adoção de medidas e procedimento adequados ao 

deslinde do problema concreto apresentado (MONTEMEZZO; PIVETTA, 2013, p. 

31).  
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Por isso, a proteção judicial do direito discutido exige a relativização do 

princípio da demanda e a flexibilização procedimental para a gestão ativa e 

cooperativa do processo por parte do juízo para a obtenção de solução eficiente ao 

conflito posto à baila, pois - via de regra - a legislação nestes casos não fornece 

resposta pronta de enquadramento e aplicação de dispositivo de maneira exequível. 

No mesmo sentido, imbui-se essa espécie de processo da lógica negocial, já que se 

demonstra esta capaz de impulsionar a regulação coordenada dos diversos atores 

públicos envolvidos na realização de políticas públicas em planos verticais e 

horizontais, por cláusulas negociais igual e reciprocamente discutidas como ocorre 

extrajudicialmente, sendo – para tanto – necessário desempenho de atividades 

operativo-instrumentais com polivalência funcional e conhecimento global por parte 

dos juízes (COSTA, 2012, p. 39). 

Portanto, o cenário atual de positivação da proteção de direitos 

transindividuais, em enfoque os socioambientais, que dependem de atividades 

prestacionais organizadas exercidas por entes administrativos competentes - 

políticas públicas - para sua efetivação (FELITTE, 2017, p. 337). Sendo os direitos 

socioambientais conceitualmente complexos visto que sofrem a influência de 

inúmeros aspectos, estão em constante alteração proporcionalmente ao 

aprofundamento de conhecimento sobre o conceito de meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a exequibilidade deficitária de políticas públicas para a 

sua conservação e proteção atual e futura inevitavelmente tende à judicialização 

perante a cultura processual da sociedade.  

Direitos de tamanha abrangência e primordialmente de interesse público, 

frente à evolução histórica das gerações de direitos fundamentais e da própria noção 

de jurisdição que consolidou o judiciário na qualidade de agente da função estatal, 

configuram situações juridicamente possíveis de intervenção judicial em políticas 

públicas, não podendo – contudo – serem tratados sob a mesma ótica de processos 

tipicamente individuais (FELITTE, 2017, p. 337) exatamente pelas peculiaridades 

inerentes a conflitos com esses objetos. Nesse sentido, a promulgação de legislação 

como o Projeto de Lei 8.058/2014 (BRASIL, 2014) contribuiria em prol da 

uniformidade e da efetividade da intervenção judicial corretiva em situações de 

omissões ou disfunções de políticas públicas, abraçando a crucial realidade material 

mutável a qual estão vinculados conflitos dessa espécie de acordo com Thadeu 

Augimeri de Goes Lima (LIMA, 2016, p. 288). 
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 Ademais, compreendendo o judiciário como parte do complexo 

organizacional estatal e as políticas públicas como instrumentos voltados à 

concretização - via adequado planejamento e real participação popular - dos 

objetivos constitucionais, os quais fundamentalmente visa efetivar, o controle judicial 

de políticas públicas - por meio ação coletiva ou controle abstrato de 

constitucionalidade – almeja impor aos competentes o dever de organização 

estrutural para o cumprimento fiel dos comandos constitucionais (MONTEMEZZO; 

PIVETTA; 2013, p. 19-20). Logo, o cenário de judicialização de políticas públicas é 

resultado da busca pela solução de falhas sistêmicas, sendo uma possibilidade 

constitucionalmente palpável de efetivação de direitos fundamentais complexos, 

considerado objetivo final estatal e elementar para estabilidade do Estado 

Democrático de Direito. 

 

3 A Ação Civil Pública Estrutural do Córrego do Feijão e os processos 
estruturais na proteção de direitos socioambientais  
 

Com isso, percebe-se especificamente que a complexidade dos conflitos 

envolvendo direitos socioambientais, tendencialmente por meio de ausência, 

insuficiência ou insucesso de políticas públicas, possui o potencial de preenchimento 

dos aspectos característicos de processos estruturais, inclusive configurando estados 

inconstitucionais de coisas segundo a classificação da Corte Constitucional 

Colombiana (COLÔMBIA, 2004). A identificação do conflito sob os pontos 

conceituais desta espécie de processo é primordial para a avaliação da legitimidade 

de uma reforma estrutural no caso concreto, principalmente considerando a situação 

brasileira atual de múltiplas falhas sistêmicas e graves bloqueios políticos e 

institucionais (PORFIRO, 2018, pp. 22-23) e os debates que afloram em face à 

intervenção judicial nesse sentido.  

Os casos puseram em voga a discussão sobre o tema no país foram os 

rompimentos das barragens mineradoras – da Barra do Fundão e do Córrego do 

Feijão - no estado de Minas Gerais, considerados dentre os maiores – se não, os 

maiores – desastres ambientais ocorridos em território nacional. Primeiramente, os 

processos derivados do rompimento da barragem da Barra do Fundão, no Rio Doce, 

próximo à Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, não tendo se não outra 

alternativa à flexibilização procedimental para a efetivação da devida prestação tutela 
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jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva, bebeu das teorias de processo coletivo, 

sendo influenciado pelas ideias de litígios estruturais durante sua tramitação.  

Entretanto, na repetição da tragédia em janeiro de 2019 no Córrego do Feijão, 

em Brumadinho, Minas Gerais, tem-se como resultado o ajuizamento da Ação Civil 

Pública 1005310-84.2019.4.01.3800 (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019). Por 

sua vez, essa já nasceu denominando-se estrutural, com o objetivo explícito de 

provocar a devida reforma estrutural na fiscalização das mineradoras nacionais. 

Analisando a petição inicial dessa ação, vislumbra-se o intuito de cessar com as 

violações constitucionais decorrentes da falha sistêmica de fiscalização das barragens 

brasileiras e alto índice de acidentes, o que não teve a alteração devida após o grande 

rompimento em 2015, causando novamente prejuízos imensuráveis em 2019. Ou 

seja, claras as lesões a garantias fundamentais causadas por inércia estatal, mostrou-

se necessário levar ao poder judiciário a necessidade de efetivação da complexa 

reforma urgente na fiscalização das barragens mineradoras no país.  

O Ministério Público Federal valeu-se de sua titularidade das ações civis 

públicas – conforme artigo 5º, inciso I, da Lei nº 7.374/19857 (BRASIL, 1985) – e de 

sua designação constitucional como instituição de salvaguarda da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis – nos termos 

do artigo 127 da Constituição da República Federativa do Brasil8 (BRASIL, 1988) – 

para ajuizar a primeira ação estrutural por denominação. A postulação em juízo 

utilizou do instrumental do órgão voltado à tutela dos valores fundamentalmente 

colocados sob sua responsabilidade, exatamente para o controle da omissão 

administrativa na implementação da fiscalização efetiva das mineradoras, ou seja, 

genericamente de políticas públicas da área ambiental (FERREIRA, 2008, p. 261). 

Nesse sentido, em exposição da peça exordial da ação (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, 2019, pp. 35-36), o órgão ministerial expõe a necessidade de 

apresentação de um plano de reestruturação da atividade de fiscalização de 

barragens no Brasil, contemplando medidas estruturais para o planejamento e gestão 

do setor, em curto, médio e longo prazo. Com isso, requereu em sede de tutela 

definitiva a condenação das partes do polo passivo à manutenção das atividades 

                                                      
7 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007)       (Vide Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). (...) (BRASIL, 1985). 
8 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. (...) (BRASIL, 1988). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art139x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
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desse plano com a submissão de relatório semestral ao juízo de execução que, em 

colaboração com as partes e demais interessados, pode alterar as providências 

determinadas, assentando-se no conceito de litígio irradiado de Edilson Vitorelli 

(VITORELLI, 2016) um dos Procuradores da República que lideraram a ação.  

Em suma, intuiu o Ministério Público Federal com a proposição da Ação Civil 

Pública 1005310-84.2019.4.01.3800 a implementação um sistema adequado e 

independente de fiscalização de barragens, capaz de garantir à sociedade brasileira a 

confiabilidade dos empreendimentos, bem como o acesso fácil a simplificado às 

informações de risco deles decorrentes. Em outras palavras, objetivou uma reforma 

sistêmica à luz do ordenamento jurídico constitucional. 

Desse processo, originou-se um acordo judicial firmado entre as partes 

envolvidas (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO; MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; 

2019, pp. 1-2) que delineou o plano de reestruturação pleiteado, considerando os 

termos do processo em questão, o histórico recente de rompimentos de barragens de 

mineração9, os princípios ambientais e de direito minerário – máxima efetividade de 

proteção ambiental e prevenção em especial – da Política Nacional de Segurança das 

Barragens, Lei nº 12.334/2010 (BRASIL, 2010), o banco de dados da Agência 

Nacional de Mineração, os planos e programas já desempenhados pela agência, bem 

como pela União, em favor da maior eficácia e desempenho dos órgãos públicos na 

fiscalização de barragens de mineração, dever de atuação em conjunturas em 

conjunturas de risco – Lei nº 9.784/1999 (BRASIL, 1999) -, normas e princípios 

regentes do direito dos desastres10, conciliação das atribuições de requisição de atos e 

vistorias com o planejamento de fiscalização programado pelos próprios entes 

fiscalizadores, inciso XI do art. 2° da Lei n° 13.575/201711, normas financeiras e 

                                                      
9 Referência à Barragem B I da Mina Retiro do Sapecado, em 10 de setembro de 2014, localizada no 
Município de Itabirito, Estado de Minas Gerais; à Barragem de Fundão da Mina Germano, em 5 de 
novembro de 2015, localizada no município de Mariana, Estado de Minas Gerais; às Barragens Bl, 
BIV, BIVA, da mina Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho, 
Estado de Minas Gerais. (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO; MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; 2019, 
p. 1). 
10 Referência ao artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.608/2012: Art. 2º É dever da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. 
(Regulamento) 
(...) 
§ 2º A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas 
preventivas e mitigadoras da situação de risco. (BRASIL, 2012) 
11 Art. 2º A ANM, no exercício de suas competências, observará e implementará as orientações e 
diretrizes fixadas no Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , em 
legislação correlata e nas políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, e terá como 
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orçamentárias, normas de gestão e prevenção de passivos socioambientais 

geracionais e intergeracionais assim como desafios ligados simultaneamente à 

proteção dos recursos naturais, exercício regular da atividade minerária e à 

manutenção da incolumidade física, psicológica e da qualidade de vida das 

populações, como entrelaçados e associados à implementação de normas que 

assegurem a adoção de um modelo de desenvolvimento em bases sustentáveis; o 

direito constitucional da sociedade ao planejamento das ações estatais voltadas para 

eficácia dos direitos fundamentais e coordenação de ações administrativas em um 

quadro orçamentário de recursos definidos e gestados em responsabilidade fiscal.  

Depreende-se do consenso estabelecido entre as partes e da exposição de sua 

fundamentação a complexidade da reforma estrutural do sistema de fiscalização de 

mineradoras que se encontrava em colapso, por isso da necessidade do diálogo entre 

os indivíduos envolvidos no processo e da importância da cultura jurídica aberta ao 

intercâmbio interdisciplinar. É crucial, nesses casos, a consciência de que o 

arbitramento de interesses, pretensões e conflitos possibilitam legitimações e 

responsabilidades constitutivamente distintas e separados, por ascendência política, 

burocrática, jurisdicional, comparativa ou profissional, havendo entrelaçamento 

constante, difundido e recíproco entre estado contemporâneo e a sociedade complexa 

(BARACHO, 2000, p. 45).  

Conforme David Wilson de Abreu Pardo, especificamente o controle judicial 

de políticas públicas para a resolução de conflitos socioambientais beneficia-se do 

método de compromisso significativo que, na exigência de demonstração de atuação 

séria por parte da administração impulsiona a prática do diálogo interinstitucional, 

implica exatamente a realização de uma deliberação entre as partes para o 

entendimento e a solução conjunta do conflito sobre os direitos, sob direção, controle 

e fiscalização judicial, mediante atos e decisões variáveis (PARDO, 2013, pp. 186-

187). Tal diálogo parte da definição do objeto sob questionamento judicial com 

verificação da contrariedade do caso face ao ordenamento jurídico - se na legislação 

de amparo, na disciplina normativa ou na implementação - (MONTEMEZZO; 

                                                                                                                                                                     
finalidade promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulação e a fiscalização 
das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais no País, competindo-lhe: 
(...) 
XI - fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, notificar, autuar infratores, adotar 
medidas acautelatórias como de interdição e paralisação, impor as sanções cabíveis, firmar termo de 
ajustamento de conduta, constituir e cobrar os créditos delas decorrentes, bem como comunicar aos 
órgãos competentes a eventual ocorrência de infração, quando for o caso; (...) (BRASIL, 2012). 
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PIVETTA; 2013, pp. 19-20) para que a reforma efetivamente atinja a causa dos 

problemas e promova solução estrutural e sistêmica.  

Conclusivamente, não há um roteiro único (PARDO, 2013, pp. 186-187) para 

processos estruturais, porém observa-se com a Ação Civil Pública 1005310-

84.2019.4.01.3800 que há possibilidade de prestação jurisdicional em complexos 

litígios envolvendo direitos transindividuais e políticas públicas. Delineado pelo 

diálogo e pela flexibilização processual estratégica com o escopo de abraçar o caso em 

suas com suas peculiaridades para ao final obter um plano reformador exequível 

como ocorreu no acordo mencionado acima.  

Conquanto o plano de reforma esteja em execução, os resultados da primeira 

ação estrutural brasileira serão vistos ao longo do cumprimento dos termos ajustados 

e a continuação do diálogo frente a dificuldades e necessidades que surgirem com a 

evolução das alterações socioambientais.  Paralelamente, o estudo sobre o tema no 

país acompanhará tais desdobramentos e futuras lides similares que aflorarem em 

território nacional, sendo em tese essa uma possibilidade de obtenção da efetivação 

das disposições constitucionais enquadrada aos fatos e direitos materiais da 

sociedade brasileira. 

 

Conclusão 

 

Por conseguinte, os litígios estruturais resumem-se em processos com objetivo 

de implementação efetiva de reformas (JOBIM, 2013, p. 91) institucionais, uma 

possibilidade reconfigurada de resposta baseada no dinamismo do processo civil 

contemporâneo (OSNA, 2017, p. 144). Caracterizam-se pela configuração de estado 

inconstitucional de coisas nos termos da Corte Constitucional Colombiana, ou – 

semelhantemente - pela verificação de grave violação massificada a direito que urge 

pela intervenção judicial imediata face à omissão estatal e à complexidade do 

conflito. A averiguação de tais aspectos caracterizantes assegura a legitimidade da 

intervenção do poder judiciário - normalmente em políticas públicas - e possibilita o 

êxito dessa espécie de ação, delimitando o ponto de partida do diálogo 

interinstitucional a ser estabelecido entre os envolvidos para a elaboração de um 

plano de solução.  

Dessa maneira, a atuação do judiciário, nesse âmbito, responde ao 

cumprimento de sua função política de salvaguarda de direitos e promoção da 
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efetivação da lei máxima do ordenamento jurídico pátrio, porquanto são políticas 

públicas genericamente conjuntos de medidas para a concretização de ideais 

constitucionais. Ultrapassada a pergunta sobre a legitimidade e os demais 

questionamentos sobre a utilização de tal espécie processual, devido à sua relação 

nuclear com reformas sistêmicas, em um país em condição de colapso socioambiental 

como o Brasil, é possível a visualização do potencial de proteção prospectivo destes 

direitos com a utilização correta desse instrumento.  

O acordo derivado da Ação Civil Pública 1005310-84.2019.4.01.3800, lido em 

conjunto à petição inicial, demonstra exatamente a coerência da demanda com a 

proposta processual, ilustrando a aplicação das teorias acerca dos litígios estruturais 

e das técnicas estruturantes. Logo, depreende-se que, sendo o judiciário ultima ratio 

basilar para a concretização de ideais do Estado Democrático de Direito instituído no 

país, a inafastabilidade jurisdicional fundamental e o constante surgimento de 

conflitos envolvendo direitos socioambientais – os quais tendem a ser complexos 

naturalmente – perante o ordenamento jurídico brasileiro exige a busca por soluções 

dialogadas entre as partes, configurando planos executáveis para a reforma de 

sistemas falhos ou em colapso.  

Afinal, para as lides envolvendo políticas públicas socioambientais são a 

utilização de técnicas estruturantes ou de processos dessa espécie alternativas em 

teoria capazes de propiciar a construção e concretização das necessárias reformas 

estruturais perante falhas sistêmicas nacionais. Com isso, promovem a efetiva 

proteção jurisdicional e tutela de direitos para o que fundamentalmente – consoante 

Luiz Guilherme Marinoni - é instrumento o processo civil brasileiro (MARINONI, 

2004, pp. 145-146). 
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Introdução 

 

A pesquisa engloba a temática tecnologia, ciência e sociedade, buscando trazer 

elementos como a igualdade, o contexto brasileiro socioeconômico e a representação 

destes dois elementos confrontados diante do direito ao acesso à tecnologia (da 

Informação e Comunicação – TICs), da sociedade em rede e cidadania. O problema 

que será estudado é: como a igualdade material poderá existir perante o acesso à 

tecnologia, tendo em vista que o Brasil tem realidades socioeconômicas regionais 

distintas? A hipótese pensada é que a igualdade somente poderá ser vista da melhor 

forma se for observada a realidade regional para realizar as políticas públicas.  

A justificativa básica desta pesquisa é a necessidade de compreender, com o 

auxílio da realidade posta (as realidades socioeconômicas regionais que interferem 

no paradigma jurídico para a construção do direito à tecnologia e as políticas 

públicas devem ser analisadas a partir disso). No entanto, a pesquisa dar-se-á com 

dados do contexto brasileiro e não específicas de cidades ou de estados (apenas como 

um exemplo), visando uma regionalização do acesso à tecnologia, que torna um 

pouco mais fácil a construção de políticas públicas2. 

Será basicamente um estudo em que abarcar-se-á: a igualdade material diante 

do cenário, visto que o cenário já é abrangente. Quando é estudado o direito à 

tecnologia em um contexto mais ampliado (no caso, estudar o direito pelo direito), 

deixa-se de analisar o que interfere no mesmo. A pesquisa visa contribuir com esse 

olhar mais restrito a essas questões regionais, para enfim poder compreender as 

                                                      
1
 Mestranda e Graduada (2018) em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul. Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/2092691360281397. E-mail: maria.deggeroni@edu.pucrs.br 
2 Podendo esta ser em virtude da busca pela igualdade material e pela inclusão de discriminados e 
excluídos no acesso à tecnologia, tendo esta como impactante na redução destes problemas. Neste 
artigo, serão basicamente analisados os discriminados e em razão das diferenças regionais. 
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nuances da construção desse direito (os desafios que o jurista terá para oferecê-lo, 

garantindo o acesso, e não trazendo maior desigualdade para o cenário). 

O objetivo geral é compreender o cenário brasileiro, e diante das realidades 

socioeconômicas regionais distintas, tratar do acesso às tecnologias (TICs). Os 

objetivos específicos são: compreender como poderia ser tratada a igualdade 

material; compreender como essa igualdade será posta diante do acesso à tecnologia 

(TICs); analisar as realidades regionais (dados mais globais diante da regionalização 

do acesso à tecnologia); reler Aristóteles diante do contexto brasileiro para fazer a 

análise. 

O método de abordagem planejado para a pesquisa é o dedutivo, pois abrange 

duas premissas que trarão uma conclusão ao serem analisadas. Havendo lógica entre 

as duas premissas, a pesquisa trará um resultado válido, que é o esperado. A 

justificativa para a escolha deste método é a necessidade de foco diante das questões 

e coerência lógica para que os dados sejam analisados da melhor forma. O método de 

procedimento planejado é o comparativo, para estabelecer comparação entre as 

regiões brasileiras a fim de considerar uma universalização do acesso às TICs. A 

justificativa é baseada na ideia de que para que essas comparações sejam feitas e de 

forma correta, precisa-se da utilização do método da melhor forma possível diante 

das problemáticas da pesquisa.  

O método de interpretação que será utilizado é o sistemático, visto que visa a 

análise do sistema no qual a norma é inserida e formará a interpretação do mesmo 

diante do que já está exposto (demonstrando se algo precisará ser melhor definido 

também). O tipo de pesquisa será a natureza original (não seguirá um referencial 

teórico, será uma abordagem baseada em bibliografia, porém trará argumentos 

próprios da análise do pesquisador), qualitativa (para trazer dados mais importantes 

e alcances mais completos) e teórica (análise para sustentar o objeto, não sendo uma 

pesquisa prática e de amostragem para descrever fenômenos).  

A pesquisa basicamente será bibliográfica, para sistematizar o estudo com 

meios que o público geral que tiver acesso também possa se aprofundar, mas terá um 

estudo do Brasil sobre o acesso às TICs. O intuito do trabalho é aprofundar e 

construir conhecimento unindo ao tema, o Direito Cultural e previsões 

constitucionais a fim de unir tais pontos qualificando a solução que será construída a 

partir da bibliografia e das reflexões, bem como a base dos resultados, comprovando 

a solução dada pela hipótese e resultados parciais, não esgotar o tema estudado. 
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1 A tecnologia, a ciência e a sociedade diante do acesso à tecnologia: as 
realidades regionais diante dos dados sobre as TICS (CETIC E PNAD 
contínua) e da agenda 2030 
 

O tópico a seguir diz respeito a construção de um tripé formado pela 

tecnologia, pela ciência e pela sociedade para o acesso à tecnologia. Em tecnologia, 

diz respeito às TICs, norteadoras do artigo. Em ciência, compreende-se inclusive a 

ciência jurídica com a normatização dos direitos fundamentais concernentes ao caso 

observado. A sociedade atua como eixo produtor de resultado e transformador da 

realidade. Neste primeiro tópico mencionado serão utilizadas as bases teóricas de 

Manuel Castells, Sarlet e Molinaro, entre outros autores que são relevantes para os 

apontamentos que serão realizados. 

A partir dessa compreensão, foi desenvolvida a ideia de realidades regionais 

com base nos dados do CETIC e da PNAD Contínua, bem como da Agenda 2030. 

Inicialmente, será delimitado o conceito de região que será analisado no artigo, bem 

como os pontos iniciais que devem ser colocados antes de observar os dados, como as 

condições das regiões e a Agenda 2030. A partir dessas coletas serão analisados os 

dados propriamente ditos e haverá relação entre essa ideia estudada e o direito 

cultural, bem como da base inicial do tópico seguinte. 

 

1.1 O acesso à tecnologia diante das realidades regionais: relações entre a 
ciência e a sociedade 

 

Posteriormente as ideias sobre a relação entre direito, sociedade e as TICs 

(ACIOLI, 2015; SARLET; MOLINARO, 2015). Neste ponto abrangendo as ideias de 

sociedade do conhecimento e em rede. Será observada basicamente a terminologia 

estudada por Manuel Castells, ou seja, a sociedade em rede (CASTELLS, 2005). 

Observa Castells que o mundo que é conhecido estava se transformando diante de 

novidades tecnológicas e que “se difundiram de forma desigual por todo o mundo” 

(CASTELLS, 2005, p. 17). A sociedade, segundo o autor, é a formuladora dos valores 

da tecnologia, pois é ela que as utiliza (CASTELLS, 2005, p. 17). A tecnologia é 

condição para a participação das novas organizações que a sociedade sofrerá, sendo 

um exemplo a sociedade industrial (CASTELLS, 2005, p. 17). 

A partir desta construção, a tecnologia e a cidadania estão interligadas no 

contexto atual: a tecnologia é relacionada a construção da cidadania social brasileira, 
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principalmente com as TICS, que garantem acessos a dados importantes visto que a 

sociedade em rede é global (ACIOLI, 2015; SARLET; MOLINARO, 2012; 2015; 

CASTELLS, 2005, p. 17). Ao observar o Direito Cultural (diante do art. 216 da 

Constituição Federal) pode ser analisada as premissas sobre a desigualdade regional 

(CETIC, 2017; AFFONSO, 2016; RANDS, 2011).  

Não adianta realizar um estudo sobre a ideia de ciência e tecnologia, Direito e 

sociedade, sem analisar as condições da sociedade no seu contexto real, que será 

baseado em Cavalcanti, que analisa o desenvolvimento do Nordeste, como u exemplo 

de análise do Norte (que apenas pode ser perfectibilizado pelos estudos do PNAD 

Contínua e do CETIC, pois os estudos sobre desigualdade acabam em grande parte 

estudando a região que o autor comenta). Se for realizado um questionamento sobre 

igualar uma sociedade desigual por si só, sem ter a compreensão total da realidade, a 

resposta deve ser negativa. Neste sentido que será conduzida a lógica do ponto 

número um deste artigo. 

Segundo Perrow (LOBOS, 1976, p. 10), a tecnologia é a ação do indivíduo em 

um objeto para modificá-lo. Esta, segundo Lobos (1976, p. 10-12), é a mais completa 

definição de tecnologia. A tecnologia é regida por princípios como repetição, 

programação e previsibilidade. A ciência se perfectibiliza com observações, estas 

neutras, de impacto (observação grande) e indutivas, em que não haja observações 

que contrariem a lei fundamental da mesma, em outras palavras que sejam visíveis 

(CHIBENI, [s.d], p. 2-4). 

 O conceito de sociedade vem trazendo desafios para a sociologia, pois houve 

modificação do lapso temporal e, consequentemente, das ideias que o permeiam, 

bem como da sociedade (MARTINS, C., [s.d], p. 229-230). Beck inclusive considera 

que há instituições que estão em um estado de mortas-vivas. Os indivíduos têm 

utilizado o termo em uma sociedade de indivíduos individualizados e que se 

descolaram de instituições sociais, estes que uma vez regularam a vida dos indivíduos 

(MARTINS, C., [s.d], p. 230). Trata de certa forma da obsolescência do conceito 

diante da modernidade (MARTINS, C., [s.d], p. 231) 

 As tecnologias de informação tiveram um impacto fortíssimo diante das 

estruturas sociais, em virtude da formação de um processo sociológico e histórico que 

atualidade e trouxe mais excluídos, como as questões da sociedade como combatente 

da diversidade cultural e a maneira de viver dos indivíduos (MARTINS, C., [s.d], p. 

231). Mas, acima de tudo, pode ser notado que as tecnologias acabam por trazer 
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transformações nos direitos: o direito ao acesso as TICs são baseadas em outros 

direitos, que foram produtos de outros momentos sociais específicos, mas que 

lastram valores jurídicos.  

O exemplo mais claro é a observação da Organização das Nações Unidas, que 

fez com que a internet fosse considerada um direito humano básico (OHCHR, 2011, 

p. 60-61). A partir dessas análises, serão observadas as realidades regionais diante da 

agenda 2030 e os dados do CETIC e PNAD, bem como a base do direito cultural para 

a garantia do acesso à tecnologia. 

 

1.2 As realidades regionais descritas pela agenda de 2030 e pelos dados 
do cetic e do pnad diante do direito cultural 
  

Para abranger as realidades regionais, é necessário que seja analisado ao 

menos um conceito de região na área ao qual este diz respeito, não outro senão a 

Geografia. Tendo em vista as mudanças conceituais em virtude da complexidade 

atual (FONSECA, 1999, p. 89). As estratégias regionais que têm sido vistas são 

baseadas em estratégias para garantir que sejam realizados interesses de certos 

grupos, sendo visto um recorte espacial. Isso tem sido visto em seminários de nível 

regional, organizados com os fins de trazer debate sobre as áreas que aprimorem o 

desenvolvimento regional, como parcerias intermunicipais para resolver problemas 

da região, como o exemplo que o autor dá sobre o consórcio do vale do 

Jequiriça/Bahia, do Seminário de Jacobina, demonstrando o contexto globalizado de 

circulação das formas dinâmicas de resolução de problemas regionais (FONSECA, 

1999, P. 89-90; 96-97).  

As regiões não mais devem ser vistas sob a dimensão planetária ou na 

individualidade, como são as regiões de vivência, pois as novas estratégias têm sido 

difundidas e dão guarda a essas transformações do conceito e da formação das 

regiões. Este ponto e a formação deste conceito são célebres para determinar que a 

avaliação a que se propõe este artigo é a análise nesse contexto, visto que o Direito, 

nas concepções de região está localizado ainda no conceito de região de vivência. 

Diante desta atualização é que se pressupõe que a política pública deve averiguar as 

individualidades municipais para que seja destacado aquele que precisa de mais 

atenção, mas a atenção geral deve ser baseada nas novas estratégias apresentadas em 

artigo de 1999 por Fonseca. 
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A região Norte tem a sua situação diversificada pelos fatores distância e 

socioeconômico, a Centro-Oeste pelo primeiro fator e Nordeste pelo segundo fator 

(CETIC, 2017; AFFONSO, 2016; RANDS, 2011). O Nordeste tem ainda muitas 

cidades ainda não possuem sequer cabos de telecomunicações (CAVALCANTI, 

[s.d]3). A Agenda de 2030 ainda prevê a desigualdade regional como necessária para 

a erradicação (ONU, 2015), pois não é uma realidade a igualdade regional, por 

exemplo, mas não apenas, no Brasil como previsto no objetivo número 10 da Agenda 

2030 (ONU, 2015).  

Muito provavelmente, pois a ideia de erradicação no Brasil é mal executada, 

como será observado pelos dados da PNAD contínua (IBGE) e CETIC. A partir desse 

momento, serão tratados os dados que foram coletados em ambas as pesquisas e que 

tem relação com o propósito do artigo. A PNAD contínua (IBGE) trouxe dados sobre 

acesso à internet, à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. 

Notou-se na pesquisa de 2017 (atual, pois não há ainda a divulgação a pesquisa sobre 

2018), que não demonstrou alteração diante das Tecnologias da Comunicação e 

Informação – TICs, diante dos dados do ano de 2016.  

A Internet, aspecto mais relevante devido ao acesso rápido de informações 

relativas ao conhecimento, teve aumento de utilização em qualquer local para 

homens e para mulheres. Um indicador interessante é o uso de internet por idosos 

(60 anos ou mais), que saiu de 25% para 31,1% (IBGE, 2018, p. 1). O equipamento 

para acessar internet que foi maior diante dos cidadãos observados foi o celular, 

conquistando o primeiro lugar e 97% de utilizações (IBGE, 2018, p. 1). A finalidade 

mais comentada é para enviar ou receber mensagens, o que reflete a diminuição do 

envio e recebimento de e-mail, de 69,3% para 66,1% (2018, p. 1). No entanto, 75,2% 

pessoas que alegaram não acessar observaram que não sabiam usar ou tinham falta 

de interesse (IBGE, 2018, p. 1). Um dos recortes que será feito na pesquisa é a 

observação dos dados da internet e do aparelho que o entrevistado observou que 

utiliza para acessá-la para reduzir a análise de dados e refinar a pesquisa. 

 A internet e a utilização vêm crescendo, inclusive em áreas rurais, que se 

destacaram em virtude do crescimento (IBGE, 2018, p. 5). A região também foi 

refinada e, pelos fatores comentados, escolheu-se a Norte. Os domicílios que tinham 

                                                      
3 Há notícia de que “Serviço de internet por satélite deve chegar a 60% das cidades no CE” e na notícia 
ainda é observado que cabos de fibra ótica nestes locais não existem ou tem mal atendimento do 
serviço. Esta é apenas uma de tantas notícias sobre o tema (DIARIO DO NORDESTE, 2019). 
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acesso à internet e a utilização desta na região foram observados em três dados: o 

total, que fechou em 68,4%, sendo que o Brasil tem 74,9%; o urbano, que fechou com 

80%, sendo que o Brasil fechou com 80,1%; e o rural, que é o menor de todas as 

áreas, que fechou em 27,3%, sendo que o Brasil tem 41% (IBGE, 2018, p. 5). 

 Dos domicílios que não utilizam internet, segundo a pesquisa, 17.687 mil 

domicílios em todo o Brasil no ano de 2017, os motivos para não acessar foram a falta 

de interesse, o maior índice (34,9% diante da ponderação dos dados urbanos e 

rurais); os servidores caros, que ganhou segundo lugar; (28,7% pelo mesmo motivo) 

e o terceiro que era que nenhum morador sabia utilizar a internet (22% pelo mesmo 

motivo). 

 Nos domicílios em que havia utilização da Internet, a parcela que utilizava 

conexão discada mostrou-se irrelevante, tendo passado de 0,6%, em 2016, para 

0,4%, em 2017, no País (IBGE, 2018, p. 5). Como observa a pesquisa, “Nas Grandes 

Regiões, este percentual variou de 0,2%, na Região Nordeste, a 0,6%, na Região 

Sudeste”. O maior tipo de conexão ainda é a banda larga. No Norte, nos domicílios 

em que há conexão, a maioria é de banda larga móvel (88%), sendo a fixa 

aproximadamente metade destes. 

 Diante das grandes regiões houve crescimento percentual de, 

aproximadamente, 5% e diante das idades dos grupos analisados, os idosos 

aumentaram acesso, porém continuam muito abaixo dos demais, enquanto os 

membros do grupo etário 10 a 13 anos cresceu sucessivamente (IBGE, 2018, p. 7). O 

grande motivo para trazer o Norte como estudo é que resultou maior diferença entre 

a zona urbana e a zona rural, sendo 69,6% e 27%, respectivamente (IBGE, 2018, p. 

7). Mesmo o percentual de pessoas com celulares é menor nessa região, a maior 

observação era que era caro e que faltava interesse em ter celular, porém 8,5 mais 

que o dobro das demais observou que não havia serviço de telefonia móvel nos locais 

que costumavam frequentar (IBGE, 2018, p. 12). 

 Segundo o CETIC (2018), dado “A- Domicílios que possuem equipamento 

TIC”, o menor percentual é da região Norte. Diante do tipo de banda larga fixa “A5 – 

Domicílios com acesso à internet, por tipo de conexão”, no Norte, a maior conexão é 

por chip ou via modem, totalizando 46%. Quanto as questões de falta de acesso à 

internet “A10 – Domicílios sem acesso à internet, por motivos para a falta de 

internet, no Norte, 71% respondeu que os motivos eram que achavam caro; 50% 

porque há preocupação com segurança ou privacidade; 48%, e empatados, porque 
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havia falta de computador, porque evitam contato com conteúdo perigoso ou porque 

não havia necessidade dos moradores; 44% porque há falta de disponibilidade de 

internet na região; 41% porque não sabiam usar a internet; 39% porque havia falta de 

interesse; e 35% porque têm acesso a outro lugar que tenha internet. 

 Diante destes dados e do aspecto regional, deve ser observado o Direito 

Cultural. O direito cultural é baseado em questões de artes e memória (CUNHA, 

2000, p. 34), porém não é apenas o conhecimento do passado. A grande questão é 

que estão previstos pelos direitos humanos, como o art. 27 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e o art. 13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais demonstram que o direito cultural diz respeito ao passado, mas 

também ao presente, quando observado que desfrutar do progresso científico e a 

Declaração Universal da Diversidade Cultural observa que um direito cultural é 

justamente o benefício dos indivíduos de usufruírem da vida cultural.  

Em 1988, foi garantido o acesso aos direitos culturais pelo art. 215 da 

Constituição Federal, bem como as questões tecnológicas. No primeiro, o Brasil é 

colocado como polo passivo do exercício dos direitos culturais com as manifestações 

culturais para todos e deverá proteger as “manifestações populares, indígenas e 

acesso às fontes da cultura nacional” (parágrafo primeiro), diante do processo 

civilizatório. Previsto pelo artigo supracitado está a democratização do acesso aos 

bens de cultura e o que caracteriza este artigo: a valorização da diversidade étnica e 

regional. 

 A cultura está prevista principalmente nos art. 215 e 216 da Constituição. No 

primeiro artigo, a observação é de que os direitos culturais devem ser garantidos pelo 

Estado e que deve haver a possibilidade de consulta aos bens culturais que fundam a 

cultura nacional. O artigo 216, observando as criações científicas e tecnológicas que 

são parte do patrimônio cultural brasileiro e formam os bens culturais imateriais, 

cujos responsáveis são o Poder Público e a comunidade (art. 216, parágrafo 1º). A 

gestão e a promoção de políticas públicas democráticas decorrentes da cultura 

constroem a ideia de desenvolvimento humano, social e econômico, dentre os quais a 

universalização do acesso aos bens e serviços culturais e fomento à produção, difusão 

e circulação de bens culturais (art. 216-A inciso I e III), estes já demonstrados acima. 

 Diante desse ponto pode-se observar a garantia de pluralismo cultural, de 

participação popular (e por isso foi observada a ideia democrática), buscando o 

aspecto coletivo diante da preservação da cultura. Essa é uma leitura extraída dos 
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excertos observados acima. A ideia é que esse patrimônio cultural está 

perfectibilizado com base no processo civilizatório-valorativo cultural, ou seja, o 

desenvolvimento cultural nas suas máximas extensões de forma a garantir acesso 

geral. Ou seja, acesso à tecnologia não pressupõe a perda das características das 

regiões ou dissolução dos aspectos culturais locais, muitas vezes sendo esteio para 

que essas peculiaridades sejam analisadas por outras regiões brasileiras que não 

aquele que detém aquela mesma cultura, desmistificando-as também de certa forma. 

 Isso diz respeito a necessidade do homem conhecer amplamente o meio 

cultural, que reflete o que foi construído durante anos. A cultura da sociedade 

direciona as leis e constrói e reconstrói a democracia e a cidadania (estas que foram 

analisadas anteriormente). Esse é o Meio Ambiente Cultural é construído a partir do 

art. 216 da Constituição Federal (TRINIDADE, 2005, p. 39). Observa Trinidade 

(2005, p. 44) que é um direito fundamental tutelado diante das necessidades mais 

prementes dos cidadãos, passível, por exemplo, de Ação Civil Pública, prevista no art. 

129, III (proteção ao patrimônio público e social) e na Lei nº 7.347/1965. 

 Tal Processo Civilizatório (denominado na tradução de Elias como Processo 

Civilizador) é explicado, basicamente, por Norbert Elias (1994). Não é ilógico, visto 

que visa compreender as necessidades sociais. O sentido deste processo varia de 

nação a nação, sendo composto pelos valores mais caros pela sociedade analisada e 

observado a partir de estágios (ELIAS, 1994, p. 15). Há o processo civilizador 

individual (ELIAS, 1994, p. 15) formado pelo que o sujeito importa dos demais diante 

da ideia de civilização, mas também o coletivo, que denota desta civilização social 

formada. É isso que também deve ser estudado pelo Direito, visto que está previsto 

na Constituição Federal no art. 215, parágrafo primeiro, que prevê o processo 

civilizatório nacional.  

O Processo Civilizador foi uma base para que fosse fundado o absolutismo 

(ELIAS, 1994, p. 60-62): era a fase primitiva deste processo previsto na Constituição 

de 1988, quando ainda não existia o conceito de civilização. O processo civilizatório 

ocorre pelas mudanças: as dinâmicas sociais, que produzem comportamentos que 

influenciam, como comentado por Elias (1994, p. 15), o comportamento, o processo 

civilizatório individual. Por isso, é analisado este tema diante das desigualdades 

regionais. A erradicação das mesmas pressupõe que haja o processo civilizatório, 

como por exemplo o que é demonstrado por Elias (1994, p. 120) diante da palavra 

inferiores e sua não utilização: são os argumentos racionais, sociais e as avaliações 
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que levam a sociedade a um novo patamar, este que é a integração (ELIAS, 1994, p. 

215). São o que o autor denomina de mudanças estruturais a longo prazo (ELIAS, 

1994). 

O tema das desigualdades regionais deve ser compreendido como complexo 

(CAVALCANTI, [s,d]; MONTEIRO NETO, 2006; RANDS, 2011; AFFONSO, 2016), 

visto que são observações de realidades socioeconômicas regionais distintas 

(CAVALCANTI, [s.d]; MONTEIRO NETO, 2006; AFFONSO, 2016) e a ideia da 

universalização de um direito sendo que as realidades não são uniformes é 

justamente a compreensão concisa do pensamento de Aristóteles diante da realidade 

material regional (ARISTOTELES; NASSETI, 2001).  

A universalização deste direito, diante da realidade material observada, leva 

em conta conceito de região e a base do processo civilizatório previsto na 

Constituição Federal. A partir dessa ideia geral de Aristóteles será analisado como 

base, como motor da ideia da igualdade material no contexto brasileiro e das buscas 

que a Constituição Federal de 1988 iniciou na data citada.  

 

2 Aristóteles como motor da igualdade material diante do contexto 
brasileiro: a busca da sociedade justa e da erradicação da desigualdade 
 

Após agregar tantos pontos importantes e que devem ser relacionados, partir-

se-á para a igualdade material e a ideia de Aristóteles de distribuição. Inicia-se com 

reflexões de um autor que analisa Aristóteles, para então analisar o autor novamente. 

Realizar-se-á considerações sobre o analisado no tópico anterior e sobre origens 

normativas da igualdade, bem como reflexões sobre esses pontos. A igualdade real, 

também denominada material, visa observações claras sobre distribuição. 

A partir dessa análise basilar no primeiro tópico passa-se para o segundo, que 

observa como resolução final os objetivos do art. 3º, incisos I e III. Foi construído um 

pensamento linear, iniciando na necessidade de consolidar os objetivos, 

desenvolvendo observações sobre a luta pelo direito e as concretizações do processo 

civilizatório diante da necessidade de igualdade, finalizando com a observação final 

sobre a teoria aristotélica de justiça e a distribuição regional. 
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2.1 Aristóteles como basilar de igualdade material diante do contexto 
brasileiro e a busca dos objetivos constitucionais 
 

 O Juiz Federal José Helvesley se mostra importante ao delimitar um estudo 

sobre a isonomia constitucional: ou seja, a análise da igualdade formal e da igualdade 

material. Observa o autor que a igualdade surgiu com Sólon, mas foi com Platão que 

um novo patamar foi conhecido (2004, p. 143): a ideia das oportunidades iguais, que 

permeia o acesso à tecnologia. Aristóteles, conforme demonstra Helvesley, analisou 

que o maior fim é a justiça, que pode modificar a comunidade: a ideia de igualdade 

para os iguais finalmente é trazida. O igual é o justo meio entre os extremos e a que 

permeia o trabalho desenvolvido é a distributiva (HELVESLEY, 2004, p. 145). 

Desde os escritos de Aristóteles, a humanidade se questiona acerca da 

igualdade, talvez não com níveis profundos como na Filosofia e no Direito, porém há 

essa ideia intrínseca à construção do Estado Democrático de Direito, principalmente 

na transformação deste em Estado de Bem-Estar, diante do que Aristóteles propôs: 

não é fácil encontrar a verdade exata da igualdade, porém é necessário que esta seja 

averiguada (ARISTOTELES; NASSETI, 2001). A igualdade, tendo pressuposto de 

comparação não tem como ser vista sem que as situações a e b, por exemplo, sejam 

comparadas: ou seja, a desigualdade nesse sentido seria quando desiguais recebem a 

mesma parcela, visando o equilíbrio social (ARISTOTELES; NASSETI, 2001).  

É um patamar inicial da proposta de que a justiça (particular) deve ser a 

criação de mecanismos para nivelar as desigualdades, propiciando a redução das 

mesmas e as relações sociais equilibradas (ARISTOTELES; NASSETI, 2001). Essa 

ideia foi demonstrada quando da análise da Constituição Federal diante da 

distribuição das receitas e nos dados do CETIC e da PNAD Contínua, visto que se 

observado o dado apenas do Norte, haveria problemas graves de suposição de dados 

diante do contexto total. O autor ainda questiona os argumentos que normalmente 

são dados quanto as modificações da observação sobre igualdade. Helvesley (2004, p. 

147) observa que seria problemático considerar que a Magna Carta de 1215 ou mesmo 

o Bill of Rights poderia ser instrumentos de declaração de direitos fundamentais e 

bases do que são hoje, devido aos fins dos documentos acima mencionados. 

Considera o autor (HELVESLEY, 2004, p. 147), no entanto, que a Constituição da 

Virgínia, de 1776, trouxe essa ideia de forma escrita e observou basilares do princípio. 
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Tal ponto é previsto logo no art. 1º que prevê que todos são igualmente livres e 

independentes, tendo direitos inerentes que a sociedade não pode privá-los de 

consegui-los. A partir desses movimentos espaçados, foi construída uma ideia na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que trouxe o basilar do 

Estado Moderno (HALVESLEY, 2004, p. 147), reportada na Constituição Francesa de 

1791, bem como na Constituição Portuguesa de 1822 e na Constituição de 1824, 

proveniente do Império brasileiro (HELVESLEY, 2004, p. 149-150).   

No entanto, de 1824 para 1988 algumas mudanças importantes devem ser 

demonstradas: a positivação de direitos fundamentais de grande abrangência e a 

previsão no Preâmbulo da Constituição a previsão de que a igualdade é um valor 

supremo para a República Federativa do Brasil (HELVESLEY, 2004, p. 151), que 

precisa de aplicabilidade, condicionada pelas normas constitucionais dispostas, por 

exemplo, no art. 5º. Mas o preâmbulo não é apenas um conjunto de palavras, ele 

busca traduzir o fim ao qual a norma foi escrita, o que o norteia da forma mais 

fundante possível.  

Observa Rui Barbosa em Oração aos Moços que a igualdade norteia a ideia de 

igualar aqueles que desigualam de forma a abranger o que foi perdido diante do 

caminhar: a forma prescrita pelo autor é individualmente reagir diante destas 

adversidades (1999, p. 26).  Foi possível responder que pode ser falado em igualdade 

material no Brasil diante das desigualdades regionais, pois a construção de 

Aristóteles de igualdade é condizente com a realidade no Brasil – devido ao contexto 

de “tratar os iguais com igualdades e os desiguais com desigualdade”, ou seja, ter seu 

atendimento baseado na capacidade socioeconômica regional (ARISTOTELES; 

NASSETI, 2001).  

Como afirma Helvesley (2004, p. 157) a lei afirmando a igualdade não é 

suficiente, pois é mera formalidade “legal e vazia”. A igualdade real que é analisada 

neste artigo é a complementação deste cenário formal com a igualdade material, que 

é basicamente a integração, a oportunidade, todas as formas que garantem isonomia 

diante de relações desiguais (HELVESLEY, 2004, p. 161). A material é tomada pela 

distribuição que Aristóteles comentava, a formal, no entanto, é a base normativa e os 

direitos do indivíduo perante esta (HELVESLEY, 2004, p. 162).  

Observa Helvesley (2004, p. 162) que Franco considera a “liberdade como 

aspecto político da democracia” e a “igualdade como o social”. Portanto, a igualdade e 

a liberdade devem caminhar juntas, como comenta Helvesley (2004, p. 155) 
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buscando o que deve ser construído: a sociedade livre, justa e solidária, bem como a 

redução das desigualdades regionais. E é neste ponto que o último tópico visa seguir. 

 
2.2 A busca dos objetivos previstos no incisos i e iii da Constituição como 
meio de garantir o acesso à tecnologia 
 

São necessárias observações diferentes para cada região, para que estas 

tenham na desigualdade de avaliação a construção da igualdade e não tenham mais 

que conviver com a falta de acesso à tecnologia (CETIC, 2018; CAVALCANTI, [s.d]). 

Diante dessa ideia, observa-se a necessidade de tomar como total a premente 

consolidação da sociedade almejada da melhor forma possível, embora jamais 

perfeita; bem como a redução das desigualdades regionais comentadas.  

Observa-se neste ponto que há um autor necessário para esta discussão: 

Ihering e sua ideia de direito. Para o autor, o direito é uma força viva e a luta justa do 

Direito deve ser boa para a sociedade, não apenas para o indivíduo, seria a luta por 

direitos, quando o Direito se preocupa com as necessidades da coletividade. Com 

base nas informações obtidas das realidades regionais (CETIC, 2018), há de se 

modificar a forma com a qual a igualdade será feita, pois, segundo Aristóteles, a 

igualdade (material, no caso apresentado) significa tratar desigualmente com base 

nas características diversas e na justiça corretiva (ARISTÓTELES; NASSETI, 2006).  

A ideia da sociedade livre, justa e solidária perpassa a ideia tomada por Elias 

(1994) e Aristóteles. Funda-se na ideia de que há formas de conseguir com que todas 

os meios convirjam para um bem maior, o bem-estar social. A ideia da redução das 

desigualdades diante da igualdade é premente diante da igualdade material, pois esta 

é a materialização de uma base normativa que deve ser cumprida, ou seja, é sua 

aplicação imediata. São baseadas nesta as formas para a qual será buscado a 

resolução deste conflito, como, por exemplo, as políticas públicas orientadas para 

garantir que seja aumentado o acesso à internet e o número de computadores na 

região Norte, esta escolhida pelas suas peculiaridades.  

A partir dessa ideia, a analogia que pode ser feita é que para cada uma das 

regiões o mecanismo de tratamento deve ser distinto, devido aos seus pontos fortes e 

fracos, compreendendo a realidade regional antes de qualquer outra questão, sob 

pena de cometer injustiças, mas mantendo o conteúdo aberto já demonstrado no 

conceito de região, encarado de forma mais abrangente neste artigo, pois não seria 

possível a diferenciação de cada microrregião brasileira nestas poucas páginas (o 
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IBGE (1990) já realizou este estudo e foi meio de consulta para a escrita deste artigo, 

devido a farta documentação), visto que o intuito do artigo é tentar ponderar e 

comparar algumas questões concernentes a busca de redução de desigualdades para 

pôr fim a falta de acesso à tecnologia, diante das construções realizadas até o 

momento. 

 

Conclusões 

 

 Ao longo desta pesquisa, muito se aprendeu sobre questões importantes, 

principalmente que relações que normalmente são vistas como distanciadas (como o 

acesso à tecnologia e o direito cultural) e, na verdade, se fundam em um mesmo eixo: 

a necessidade. Os objetivos (geral e específicos) foram cumpridos e resultaram em 

importantes reflexões. Os dados colhidos, as bases normativas e teóricas foram 

pesquisadas a fim de construir um basilar para a construção do pensamento técnico 

demonstrando o que norteia questões como essas, de tamanha complexidade. 

 O problema pensado foi: como a igualdade poderá existir perante o acesso à 

tecnologia, tendo em vista que o Brasil tem realidades socioeconômicas distintas? O 

tema foi estudado e ficou bastante claro que a igualdade material tem implicação 

direta com a leitura atualizada da justiça aristotélica. A justiça aristotélica trouxe 

para o mundo uma nova visão diante dos pontos que já haviam sido tratados 

anteriormente a esta teoria e que, embora se tenha desvios relacionados a época dos 

fatos do momento histórico, não deve ser julgada com base nos olhares presentes, 

mas como um motor para que seja adequada a (nova) realidade. 

 A importância da pesquisa é a compreensão de que o Direito tem que se apoiar 

não apenas na ciência jurídica, mas na tecnologia e na potencial inovação para que 

consiga construir o ideal de justiça que almeja (nesse caso aristotélica 

(ARISTÓTELES; PASSETI, 2001)) e na Geografia para entender as desigualdades 

regionais, mas também nos dados para poder enfim coibir as desigualdades 

regionais, que já são tremendas em razão dos fatores social e econômico comentados.  

Através do marco teórico, observou-se que o Brasil é um país que tem 

realidades socioeconômicas regionais distintas, mas que, se utilizar da força das 

ideias de Aristóteles pode concluir mais um de seus grandes objetivos, o do art. 3º da 

Constituição Federal. Embora o art. 3º da Constituição seja fundado em uma 
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sociedade justa e na erradicação da desigualdade regional, foi demonstrado que esse 

objetivo ainda não foi concretizado.  

Diante da necessidade de adequar o desenvolvimento a igualdade de 

oportunidade e de conhecimento em ambas as regiões, devem ser orientadas as 

políticas públicas para a igualdade de tratamento, não apenas entre indivíduos ou 

cidades, mas entre as próprias regiões, seguindo as diretrizes dos objetivos 

constitucionais (SARLET; MOLINARO, 2012), a fim de construir uma sociedade 

realmente livre, justa, solidária (art. 3º, inciso I da Constituição) e igual (art. 3º, 

inciso III, do mesmo dispositivo quando consolidado). São essas as reflexões que 

resultaram desta pesquisa, mas com um tema tão complexo e amplo, nota-se que 

outras reflexões importantes estão por vir. 
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Introdução 

 

Trinta anos atrás, um casal gay entrou pela porta da frente em seu banco local 

em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para pedir um empréstimo hipotecário. 

Entusiasmados, eles preencheram a candidatura. Mas o evento festivo deu uma 

reviravolta. O casal foi rapidamente convidado a se retirar da instituição financeira e 

até mesmo fechar suas contas existentes. “Era política do banco, por isso 

aprenderam, “não oferecer empréstimos à habitação para casais candidatos gays”. 

Embora os últimos anos tenham trazido mais proteções legais aos membros da 

comunidade LGBTQ+, verifica-se que somente por ocasião do julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por omissão n. 26, do Distrito Federal, que acabou 

por criminalizar a homofobia, o Supremo Tribunal Federal, “bateu o martelo” para 

asseverar que o Congresso Nacional tem atuado com preconceituosa indiferença em 

relação à comunidade LGBTQ+, em razão de sua inércia e, portanto, mediante 

anuência à exposição desse grupo vulnerável a graves ofensas em face de seus 

direitos fundamentais, principalmente no que tange aos atos de violência física, 

moral e sexual, traduzindo-se em práticas facínoras que atentam contra a própria 

vida e dignidade dessa comunidade. Existe, à toda evidência, um descumprimento do 

mandamento constitucional que determina o dever de proteção à essencial dignidade 
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das pessoas, fato que é agravado diante da imposição do cárcere a um indivíduo 

pertencente a esta comunidade. Mentes bistoladas e primitivas, que ignoram o 

sentido democrático de alteridade e do pluralismo de ideias, desconhecem a 

importância do reconhecimento de direitos e, às minorias, justamente aquelas que 

mais dependem da voz do Poder Público, restam desprotegidas e discriminadas. 

Tão importante tem se apresentado a questão do exercício do direito 

constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana que vinte um dias após o 

inovador voto do decano do Supremo Tribunal Federal, outro Ministro, agora do 

Superior Tribunal de Justiça, apresentou decisão progressista e brilhante, em sede de 

liminar no habeas corpus nº 497.226/RS, a fim de garantir cela individual à 

transexual em penitenciária feminina, antes recolhida a presídio masculino. 

Entendeu o Ministro Rogério Schietti Cruz, relator do supracitado habeas corpus, 

que a paciente estava incluída em alojamento incompatível com a sua identidade de 

gênero, constituindo-se em constrangimento ilegal, afrontoso a dignidade humana, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. 

O gênero e a orientação sexual constituem elementos essenciais e 

estruturantes da própria identidade da pessoa humana, integrando uma das mais 

íntimas e profundas dimensões de sua personalidade. A identidade de gênero e 

sexual está ligada ao conceito de liberdade, ao direito à vida privada e à possibilidade 

de todo ser humano se autodeterminar e escolher livremente as opções e 

circunstâncias que dão sentido à sua existência, segundo suas próprias convicções. A 

binariedade de gênero que classifica o sexo em duas formas distintas – masculina e 

feminina – está em dissonância com as mutações sociais ocorridas nos últimos anos. 

Representa, em verdade, uma barreira científica, social, política e jurídica para 

aqueles indivíduos que se identificam como uma terceira (ou outra) identidade de 

gênero, completamente apartada da binária, que acaba sendo discriminatória e 

estigmatizante. 

Nessa tolda, e a partir da leitura de ambos os precedentes epigrafados, é 

possível extrair uma postura vanguardista das Cortes Superiores do país, na medida 

em que passaram a se debruçar sobre questões sociais antes relegadas ao ostracismo. 

Certo é que a comunidade LGBTQ+ caracteriza-se pela diversidade de seus 

integrantes, sendo formada pela reunião de pessoas e grupos sociais distintos, 

apresentando elevado grau de diferenciação entre si, embora unidos por um elo 

comum: a sua absoluta vulnerabilidade, agravada por práticas discriminatórias 
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ínsitas a uma sociedade ainda patriarcal, hipócrita e atentatória aos direitos e 

liberdades individuais fundamentais. Um grande exemplo é a absoluta inexistência 

de estabelecimentos prisionais com capacidade estrutural e organizacional para 

receber indivíduos que não se enquadram nem como homens, nem como mulheres 

cisgêneros. 

Diante de todas essas considerações preliminares é possível afirmar que a 

hipótese de pesquisa gira em torno da questão relativa à violação ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, na medida em que a separação da população brasileira 

em gêneros binários, desconsidera as identificações de gêneros de indivíduos 

LGBTQ+, os quais não se enquadram nem como homens, nem como mulheres 

cisgêneros por conta das peculiaridades de transgeneridade, que fogem da 

heteronormatividade. Nessa medida, diversas estruturas da sociedade como, por 

exemplo, banheiros públicos e particulares, provadores de lojas, penitenciárias, 

presídios e, a própria maneira de se vestir impõe reservas a 18 (dezoito) milhões de 

brasileiros, segundo números da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais.3 Tem-se por objetivo a verificação da vulnerabilidade dos 

integrantes da comunidade LGBTQ+ frente ao tradicional sistema jurídico brasileiro, 

bem como analisar a ausência de efetiva reação estatal às injustas agressões 

praticadas contra grupos sociais vulneráveis, cuja necessidade é urgente, 

investigando a aplicabilidade prática da determinação do egrégio Supremo Tribunal 

Federal ao criminalizar a homofobia. 

Para construção do objeto de pesquisa, será utilizada a técnica de revisão 

bibliográfica consistente em explicar o problema por meio das teorias publicadas em 

obras de um mesmo gênero, com resguardo em livros, periódicos e noticiosos online, 

partindo do geral para o particular, permitindo a construção de conclusões. Ainda, a 

fim de responder ao problema de pesquisa e testar as hipóteses levantadas no 

presente artigo, foi realizada uma pesquisa empírica, de ordem quantitativa e 

qualitativa, a qual buscou dados do cotidiano atrelados à homofobia. O método 

empregado será o dedutivo, consistente em utilizar o raciocínio lógico que faz uso da 

dedução para obter a conclusão; dialético, dado que objetiva se aproximar das 

discussões da realidade social, por meio da análise de uma situação concreta; e 

empírico, na medida em que se apoia na observação de coisas, nas experiências 

vividas e presenciadas, para obter conclusões. De forma a auxiliar a pesquisa será 
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utilizado o recurso à legislação, à doutrina e jurisprudência acerca da matéria objeto 

do estudo. 

Com essas considerações iniciais, o desafio será o de enfrentamento de cada 

um desses temas, começando-se pela análise da diversidade sexual e de gênero no 

contexto brasileiro passando-se pela análise dos recentes entendimentos 

jurisprudenciais que reconheceram a necessidade de proteção da comunidade 

LGBTQ+. Por fim, se apresentará as conclusões da pesquisa. 

 

1 Diversidade sexual e de gênero no contexto brasileiro: uma análise no 
âmbito da defesa dos direitos humanos e do combate à discriminação 
 

Primeiramente é preciso elucidar que a sigla LGBT tem sido utilizada para 

denominar a comunidade dos indivíduos que se entendem por lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transgêneros, bem como outras definidas por sua orientação 

sexual ou identidade de gênero. A expressão LGBTQ+ tem aceitação nacional de 

maneira que também será utilizada no presente trabalho. 

Pois bem, já passou da hora de a sociedade brasileira reconhecer que a 

sexualidade integra a própria ideia de condição humana. O indivíduo para realizar-se 

como ser humano precisa ter reconhecido o direito ao pleno exercício da sua 

sexualidade, conceito que compreende tanto a liberdade sexual quanto a liberdade de 

livre orientação sexual. Vamos começar por essa matéria. As construções teóricas 

sobre a sexualidade remontam ao século XX, momento no qual os limites entre o 

masculino e o feminino começaram a ter enfoque na biomedicina, seja ela 

direcionada aos hormônios ou à psique humana. Ao que tudo indica, os primeiros 

estudos na área de corpo físico (sexo) e gênero (aspecto social) foram desenvolvidos 

por Margareth Mead. Em 1985, a antropóloga culturalista publicou o livro “sex and 

temperamente in three primiti e societies”, que posteriormente veio a ser traduzido 

para a língua portuguesa com o título “sexo e comportamento”. O objetivo da obra de 

Mead foi analisar três grupos sociais da Nova-Guiné e suas principais diferenças 

entre o sexo e o gênero de cada um de seus membros. O gênero, denominado de 

“temperamento” seria fundante da própria tribo, na medida em que serviria de base 

para a organização dos papéis dentro da comunidade. Não obstante, seria possível 

encontrar “temperamentos” que em nossa sociedade seriam considerados “errados”, 
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já que dentro da tribo haveria homens “afeminados” e mulheres “masculinizadas”. 

Nesse sentido, a autora conclui: 

 

Se aquelas atitudes temperamentais que tradicionalmente reputados femininas – 
tais como passividade, suscetibilidade e disposição de acalentar crianças – 
podem tão facilmente ser erigidas como padrão masculino numa tribo, e na outra 
ser prescrita para a maioria das mulheres, assim como para a maioria dos 
homens, não nos resta mais a maior base para considerar tais aspectos do 
comportamento como ligados ao sexo (MEAD, 1988, p. 168). 

 

A separação entre gênero e sexo decorre de uma lógica anterior e maior, a de 

corpo e mente. Desta forma, surge naturalmente a ideia de um sexo na mente e outro 

adquirido via nascimento. Não obstante, durante muitos anos o Direito compreendeu 

o sexo de forma binária: masculino e feminino. A partir do nascimento com vida o 

indivíduo é classificado como homem ou mulher, condição que o acompanhará para 

o resto de sua vida (jurídica).4 À título de exemplo, veja-se o artigo 5º, inciso I, de 

nossa Lei Maior: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição”. A própria Constituição Federal utiliza da binariedade de gêneros 

para distinguir a população brasileira em dois grandes grupos: homens e mulheres. 

Ocorre que, em vista de uma fundamentação biológica, o Estado desconsidera das 

identificações de gêneros de indivíduos que não se enquadram nem como homens, 

nem como mulheres cisgêneros por conta das peculiaridades de transgeneridade, que 

fogem da heteronormatividade. 

Por conta desta binariedade espera-se do indivíduo um comportamento 

previamente moldado em conformidade com a “nomenclatura sexual”, 

determinando-se, assim, as relações sociais de sexo, ou seja, os protótipos básicos de 

masculinidade e feminilidade (BORRILLO, 2010, p. 292). Explico, quando estamos 

diante do gênero feminino, geralmente associamos adjetivos como afetividade, 

passividade, modéstia, tranquilidade, amorosidade; dessa maneira, trabalhos como 

babá, enfermeira, doméstica, secretária e etc., são bem visto às mulheres, na medida 

em que se enquadram nas características pré-determinadas (BERNARD, 1971, p. 26). 

Caso, uma mulher resolva exercer a profissão de engenheira elétrica, mecânica, pilota 

                                                      
4  A doutrina tradicional aponta que o legislador ordinário adotou, no que tange ao início da 
personalidade civil, o nascimento com vida do indivíduo. Trata-se da teoria natalista, a qual assegura 
que antes do nascimento não há personalidade, ressalvando-se, contudo, os direitos do nascituro 
desde a concepção. Nascendo com vida, a existência do indivíduo, no que tange aos seus interesses, 
retroage ao momento de sua concepção (GONÇALVES, 2017, p. 103). 
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de aeronave, dentre tantas outras que, via de regra, são associadas ao gênero 

masculino, estaremos diante uma desconformidade com os protótipos básicos. 

A sociedade, a passos curtos, vem compreendendo que gênero é diferente de 

sexo. Inúmeros problemas sociais poderiam ser resolvidos com essa simples 

separação. Nas palavras de Lévi-Strauss: “O homem é um ser biológico ao mesmo 

tempo em que é um indivíduo social” (STRAUSS, 1982, p. 43). Não há 

preponderância entre sexo e gênero, ambos, o biológico e o social têm o mesmo peso 

e a mesma medida para o entendimento do comportamento do indivíduo frente as 

interações humanas. A teoria do antropólogo e filósofo belga compreende o gênero 

como algo que construímos para ordenar padrões sociais, fazendo a vida social mais 

administrável. Lévi-Strauss assegura, que o sexo serve como fator de organização 

social, desta forma, a sociedade tende a esperar certos tipos de comportamentos e 

reações dos outros tendo por base a sua categoria de sexo. 

Todavia, da mesma forma que cada sociedade mantém padrões culturais 

próprios, as atitudes e as ações das pessoas se diferenciam através do sexo de acordo 

com a comunidade em que estão inseridos, havendo profundas modificações, de 

tempos em tempos. Nesse sentido Heilborn esclarece: 

 

O comportamento esperado de uma pessoa de um determinado sexo é produto 
das convenções sociais acerca do gênero em um contexto social específico. E 
mais, essas ideias acercas do que se espera de homens e mulheres são produzidas 
relacionalmente, isto é: quando se fala em identidades socialmente construídas, o 
discurso sociológico/antropológico está enfatizando que a atribuição de papéis e 
identidades para ambos os sexos forma um sistema simbolicamente concatenado 
(HEILBORN, 1999, p. 2). 

 

Com efeito, em vista das sociedades contemporâneas, continuamos 

organizados a partir de critérios de diferenciação, não só de gênero, mas também de 

raça, classe, idade, etc. Por conta desses fatores de segregação, na medida em que o 

diferente se torna algo ruim que precisa ser afastado da comunidade a fim de evitar 

“contaminação”, é que chegamos a uma insuficiência de compreensão por parte da 

sociedade. Dentro deste contexto, que o Estado é instado a se manifestar, agora não 

mais como aquele órgão abstencionista, que não interfere na vida privada de seus 

membros, mas sim um Estado promovedor dos direitos e garantias fundamentais, 

que adota medidas e estratégias político-criminais para a defesa da comunidade 

LGBTQ+ (CASTILHOS; POLL, 2018, p. 88). 



 

 
 
 

Roberta Eggert Poll & Aline Pires de Souza Machado de Castilhos | 313 

 
A luta por diversidade sexual e orientação de gênero é de todos. Respeitar os 

princípios básicos e a escolha individual de cada um é primado de um Estado 

Democrático de Direito (art. 1º, caput, da Constituição Federal). A promoção da 

igualdade, resguardado o direito à diversidade é o desafio do Poder Público no século 

XXI, somente sendo possível através da garantia dos Direitos Humanos a todos de 

forma indiscriminada. É de ser dito: a liberdade só pode ser plena se barreirada por 

limites.5 E dentro desses limites estão inseridos o respeito às escolhas individuais, a 

vedação aos discursos de ódio e a impossibilidade de se causar danos ou prejuízos a 

outrem. 

Ser livre em razão do sexo ou do gênero não significa somente a ausência de 

oposição externa a essa escolha, mas também se liga a ideia de uma 

autodeterminação individual, isto é, reconhecer-se efetivamente livre (SILVA, 2006, 

p. 232). Inexoravelmente, a liberdade vem assumindo a máxima importância nos 

dias atuais, eis que constitui a expressão com que todas as sociedades definem a 

maior de suas aspirações para o futuro. Trata-se, portanto, de prerrogativa natural do 

ser humano, isto porque todo homem nasce livre, ainda que não tenha capacidade de 

compreender. E se todos nascem livres, a sociedade não tem o direito de impor 

barreiras discriminatórias em virtude da orientação sexual ou de gênero de cada um. 

Até porque, o texto constitucional também protege no art. 5º, caput, a igualdade 

“sem distinção de sexo e de orientação sexual”. 

Não obstante, a discriminação e o preconceito de que tem sido alvo a 

comunidade LGBTQ+ tem dado origem a uma categoria social digna da mais alta 

proteção. Nesse sentido apontam Castilhos e Poll: 

 

Em nossa sociedade, a discriminação e a exclusão de pessoas homossexuais, 
lésbicas e transexuais raramente são questionadas, devido à predominância de 
uma cultura que considera a heterossexualidade como uma condição normal e 
saudável, em comparação com a homossexualidade, que é considerada uma 
anormalidade, uma doença ou um pecado. Aliado a isso, a naturalização da 
discriminação contra esses indivíduos baseia-se na crença de que há uma 
maneira de ser uma mulher e uma maneira única de ser um homem, negando as 
variadas construções do masculino e do feminino, que podem variar de acordo 
com a etnia, classe social, comunidade onde vive, entre outros aspectos 
(CASTILHOS; POLL, 2018, p. 315-316). 

 

                                                      
5 Definir o que é ser livre é uma das grandes questões da humanidade, tendo sido enfrentada, entre 
outros, por filósofos como Kant, Bobbio e Descartes., De um ponto de vista geral entende-se que a 
liberdade é a faculdade que todo indivíduo tem de escolher, sem restrições, fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa, em virtude de sua exclusiva e íntima determinação (CASADO FILHO, 2012, p. 96). 
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No que tange a proteção das minorias, a afirmação dos direitos da comunidade 

LGBTQ+ é uma das mais fortes conquistas dos últimos tempos. A realização dos seus 

direitos, no entanto, vem exigindo esforços cotidianos, especialmente, porque se trata 

de parcela da população socialmente vulnerabilizada e discriminada. A população de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e todos aqueles que não se entendem 

por gêneros binários vêm sendo alvo de inúmeras violações de Direitos Humanos em 

todas as partes do mundo. Restringindo o campo de pesquisa para o cenário 

brasileiro, em vista dos últimos julgamentos promovidos pelo Supremo Tribunal 

Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível assegurar que as discussões 

sobre homofobia, lesfobia, transfobia e toda forma de preconceito e discriminação 

por orientação e identidade de gênero estão sendo amplamente difundidas, a fim de 

que se estabeleça um mínimo de igualdade e dignidade para essa comunidade. 

Em virtude da importância da temática, a análise sobre os recentes 

entendimentos jurisprudenciais que reconheceram a necessidade de proteção à 

comunidade LGBTQ+ será trabalhada em capítulo à parte.  

 

2 Análise jurisprudencial: o que dizem as cortes superiores sobre a 
vedação ao preconceito e a discriminação por orientação e identidade de 
gênero, e a resposta simbólica do STF com a criminalização da 
homofobia 
 

O Supremo Tribunal Federal determinou, em 13 de junho de 2019, por ocasião 

do julgamento da ADO nº 26 e da MI nº 4733, que a discriminação por razões de 

orientação sexual e identidade de gênero configura fato típico, ilício e culpável, 

análogo àqueles previstos na Lei de Racismo (Lei nº 7.716/1989). 

Dez dos onze Ministros da Suprema Corte brasileira entenderam pela 

existência de uma omissão inconstitucional do Congresso Nacional em disciplinar o 

tema da criminalização da homofobia. Diante da gravidade do fato analisado, por 08 

(oito) votos a 03 (três), os Ministros determinaram que a conduta passasse a ser 

sancionada pela Lei do Racismo, que dispõe acerca de crimes de discriminação ou 

preconceito de “raça, cor, etnia, religião e procedência nacional (art. 1º, da Lei nº 

7.716/1989)”. O debate sobre a discriminação por orientação e identidade de gênero 

foi realizado ao longo de três meses, tendo se iniciado, em fevereiro de 2019, com a 

oitiva dos autores da ADO nº 26 e da MI nº 4733, a Procuradoria-Geral da República, 
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a Advocacia-Geral da União, o Senado Federal e grupos da sociedade civil, favoráveis 

e contrários à criminalização da homofobia e da homotransfobia.  

O grande pilar para tipificação análoga do racismo reside no fato de que a 

homofobia e a transfobia não estão consagrados na legislação penal brasileira como 

condutas vedadas, ao contrário de outras espécies de preconceitos. Tal omissão do 

Congresso Nacional chegou ao Supremo Tribunal Federal como uma das principais 

reivindicações da comunidade LGTBQ+, que enfatizava a mora legislativa em 

defender as minorias e grupos sociais vulneráveis. A principal bandeira reside 

justamente na necessidade de igualdade na proteção penal. Ou seja, se uma parcela 

da população brasileira é protegida como, por exemplo, os índios, os estrangeiros 

etc., não conceber proteção à comunidade LGTBQ+ significa dizer que este grupo em 

específico é menos relevante, hierarquizando, dessa forma, as opressões. 

Sabe-se que o Direito Penal, diante de seu caráter fragmentário, é instado a se 

manifestar quando todas as demais áreas do Direito se mostrarem ineficientes; ele 

existe, justamente, para defender a população daqueles atos mais aviltantes à 

convivência harmônica em sociedade. Mas ele existe, também, para defender as 

minorias e os grupos sociais mais vulneráveis, por isso o racismo é considerado crime 

imprescritível e inafiançável, por isso que o legislador infraconstitucional tipificou o 

crime de feminicídio quando o indivíduo perseguir e matar intencionalmente pessoas 

do sexo feminino em razão desta condição e, por isso que o Supremo Tribunal 

Federal criminalizou a conduta discriminatória por orientação sexual e identidade de 

gênero.  

Sob essa ótica, compreende-se a demanda da comunidade LGBTQ+ no Brasil e 

a postura da Suprema Corte brasileira, ainda mais quando 35% (trinta e cinco por 

cento) dos Estados da ONU – Organização das Nações Unidas –, em pleno século 

XXI, criminalizam atos sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo, segundo 

relatório atualizado da IGLA (International lesbian, gay, bissexual, trans and 

intersex association) (IGLA, 2019, p. 201). 

O mesmo relatório aponta que somente 09 (nove) Estados, de um total de 193 

(cento e noventa e três) que compõem os quadros da ONU, protegem 

constitucionalmente a discriminação por razões de orientação sexual e identidade de 

gênero, sendo certo que o Brasil não se encontra listado (IGLA, 2019, p. 237). 

A lista é composta pelos seguintes países (i) Sudáfrica (Seção 9 [3] da 

Constituição da Sudáfrica, de 1996); (ii) Bolívia (art. 14, da Constituição da Bolívia); 
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(iii) Equador (art. 11 [2], da Constituição do Equador; (iv) México (art. 1º, da 

Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos; (v) Nepal (art. 18 [3] da 

Constituição do Nepal; (vi) Malta (art. 32 da Constituição de Malta); (vii) Portugal 

(art. 13 [2] da Constituição de Portugal (viii) Suécia (art. 2 da Constituição da 

Suécia); (ix) Fiyi (art. 26 [3] da Constituição de Fiyi (IGLA, 2019, p. 237-240). 

Não obstante, felizmente, o Brasil se insere dentro dos 123 (cento e vinte e 

três) Estados da ONU em que os atos sexuais praticados entre pessoas do mesmo 

sexo não constitui hipótese de criminalização. Apesar da Constituição Federal não 

trazer uma proibição explícita de discriminação baseada na orientação sexual, existe 

uma proteção do ordenamento jurídico, isso porque, há Estados brasileiros que 

protegem essas minorias em suas Constituições Estaduais, quais sejam: Alagoas (art. 

2.1, 2007), Distrito Federal (art. 2.5, 1993), Mato Grosso (art. 10.3, 1989), Pará (art. 

3.4, 2007), Santa Catarina (art. 4.4, 2002) e Sergipe (art. 3.2, 1989). No mundo, 52 

(cinquenta e dois) Estados da ONU concebem uma ampla proteção contra a 

discriminação por orientação sexual (IGLA, 2019, p. 241). 

As proteções legais e constitucionais contra a discriminação em razão da 

orientação sexual ou identidade de gênero constituem elemento chave no sistema 

jurídico de direitos humanos desses grupos vulneráveis. Elas garantem que o 

princípio da igualdade perante a lei se cumpra na sua totalidade, oferecendo recursos 

aqueles que são vítimas de atos discriminatórios. Não por outro motivo que a 

Declaração Universal de Direitos Humanos é categórica em afirmar que “todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e 

de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade” 

(FRANÇA, 1948). 

O número de Estados da ONU que têm legislações de combate ao preconceito 

por orientação sexual vem aumentando nos últimos anos, mas isso se deve a atuação 

de militantes da comunidade LGBTQ+ junto aos Poderes do Estado, na medida em 

que raramente os Parlamentos fazem algo por conta própria. 

Atualmente, em cenário mundial, pode-se dizer que mais da metade dos 

Estados membro da ONU possuem leis protetivas e, a grande maioria, está 

concentrada no continente americano, europeu e na Oceania. Contudo, o número de 

países que ainda criminalizam a orientação sexual e a identidade de gênero é 

preocupante, ao ponto de ser necessário uma análise pormenorizada da atuação do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO nº 26 e da MI nº 4733. Veja-se, no 
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ponto, o levantamento realizado pela IGLA sobre orientação sexual no mundo no ano 

de 2019 (IGLA, 2019, p. 558): 

 

 
 

 

Seguindo na mesma linha de pesquisa da ILGA há que se ressaltar a 

investigação empírica realizada pela Universidade de Chicago, publicada também 

neste ano de 2019, a respeito da discriminação generalizada nos Estados Unidos da 

América com base na percepção da orientação sexual, sexo e raça nos empréstimos 

hipotecários. Na análise realizada em mais de cinco milhões de aplicações 

hipotecárias descobriu-se que qualquer pedido de empréstimo da FHA (Fair 

Housing Administration) apresentado por candidatos do mesmo sexo masculino foi 

significantemente menos provável de ser aprovado comparado com a linha de base 

branca heterossexual. O texto conclui que a explicação mais provável para este 

padrão seria a discriminação baseada na orientação sexual, em que pese a legislação 

financeira estadunidense proibir expressamente a discriminação em razão da 

orientação sexual em análise de empréstimos da FHA (DILLBARY; EDWARDS, 

2019, p. 1). 

Verificou-se, ainda, que nas localidades americanas em que existe leis de 

discriminação contra a orientação sexual o padrão de discriminação reduziu 
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consideravelmente, desaparecendo em alguns estados. Todavia, é preciso aqui 

diferenciar os efeitos instrumentais dos efeitos simbólicos da pena. Enquanto os 

efeitos instrumentais estariam ligados a uma efetiva proteção dos bens jurídicos, com 

capacidade para modificar a realidade social, atuando na prevenção de 

comportamentos indesejados, os efeitos simbólicos, por outro lado, estariam ligados 

à função de transmitir à sociedade apenas conteúdos e mensagens de ordem 

meramente valorativa, de foram que seu efeito prático, se é que se pode afirmar que 

exista algum, ficaria restrito às mentes e consciências dos indivíduos. Dessa feita, 

verifica-se que a resposta social é extremamente limitada, já que não atende a função 

primordial que orienta o sistema jurídico que é a de proteção de bens jurídicos 

(RIPOLLÉS, 2004, p. 24-49). Todavia, não se pode negar que com a possibilidade de 

criminalização da homofobia, experimentam-se fenômenos diversos aos que temos 

com a criminalização de outras condutas ou com leis que aumentam penas. De forma 

geral, políticas de ordem criminalizadora são recebidas de maneira positiva pelo 

nosso país. A mídia recebe com aplausos e a população vê seu desejo de vingança 

contra os “destruidores da paz social” energizado e assim, ambos depositam suas 

esperanças de busca da paz social naquela nova, mas não inovadora, norma penal. E 

assim tem sido há anos, mesmo que não se tenha qualquer espécie de resultado 

positivo com a repetição desta forma de “combate à criminalidade”. Mas então por 

que, no caso da homofobia, não se verifica esse mesmo entusiasmo? (SILVA 

SÁNCHEZ, 1986, p. 119-120). 

Salo de Carvalho nos ensina que o crime homofóbico seria aquele motivado 

por questões como o preconceito ou pela descriminação a pessoas que “não aderem 

ao padrão heteronormativo”. Com isso, qualquer conduta prevista em lei poderia ser 

inserida ao conceito de crime homofóbico, desde que a motivação do crime fosse o 

preconceito (CARVALHO, 2012, p. 199). 

Notadamente, não se pode ignorar o efeito simbólico da criminalização, no 

sentido de mostrar a sociedade que se está tratando de um valor tão fundamental que 

foi dado a ele o tratamento mais severo que se tem em nosso ordenamento jurídico, 

possuindo um caráter pedagógico no sentido de mostrar que a homofobia é uma 

conduta repugnante. Todavia, agindo desta forma, estar-se-ia, mais uma vez, 

concedendo aos nossos governantes a possibilidade de dar uma aparente solução a 

um problema real e que por isso, merece solução real. 
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De qualquer forma, resta inegável que é preciso buscar alternativas. Em que 

pese os avanços ocorridos, há ainda muito a ser feito e o caminho que levará a uma 

real solução não é o da criminalização. Todavia, como bem nos ensina Salo de 

Carvalho, negar ao movimento LGBTQ+ um vínculo com o sistema penal talvez leve a 

conclusão de que a lógica punitivista é homofóbica, racista e misógina, pois concede 

tais direitos a outros movimentos sociais, mas talvez esta seja a “estratégia 

efetivamente revolucionária em termos de ruptura com cultura homofóbica” 

(CARVALHO, 2012, p. 202). 

 

3 Da pesquisa realizada: qual a realiadade da comunidade LGBTQ+ 

 

A fim de testar as hipóteses levantadas por meios deste artigo, bem como 

responder ao problema de pesquisa, se fez necessário analisar a realidade fática da 

comunidade LGBTQ+, especialmente no que tange ao cenário brasileiro, analisando 

quais são suas maiores dificuldades, onde se encontra o preconceito, bem como 

verificar como chegou à população a notícia da criminalização da homofobia, a partir 

da histórica decisão do Supremo Tribunal Federal. A partir de tais premissas, 

realizou-se uma pesquisa empírica de ordem qualitativa, por meio de uma pergunta 

onde os participantes pudessem explanar de forma livre as suas demandas, bem 

como de ordem quantitativa, no que deveriam responder a perguntas com “sim” ou 

“não”. Com isso, foi possível mapear a questão da homofobia e transfobia brasileira e 

verificar onde estaria localizado o preconceito de forma prática. 

O questionário contou com as seguintes perguntas: 

1. Você sofreu algum tipo de preconceito em razão da sua sexualidade? 

2. Você sofreu algum preconceito de algum familiar em razão de sua 

sexualidade? 

3. Você perdeu alguma oportunidade profissional ou de trabalho em razão da sua 

sexualidade? 

4. Você acha que a sociedade brasileira, de forma geral, é preconceituosa? 

5. Você acredita que a criminalização da homofobia poderia mudar esse quadro? 

6. Gostaria de fazer algum comentário? 

O questionário foi disponibilizado nas redes sociais, no período de 

07/05/2019 a 25/06/2019, tendo sido respondido por 102 (cento e duas) pessoas. 
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Em que pese a pequena amostra, foi possível realizar algumas conclusões, as quais 

serão explicitadas a partir da análise de cada uma das questões. 

A primeira questão ao qual os participantes deveriam responder foi a seguinte: 

“você sofreu algum tipo de preconceito em razão da sua sexualidade”? As respostas 

obtidas podem ser visualizadas no gráfico abaixo: 

 

 
 

Note-se que mais de 60% (sessenta por cento) das pessoas afirmaram que sim, 

número que deve ser considerando relevante e preocupante, já que estamos falando 

de uma questão que não deveria ser, sequer, objeto de preocupação para a sociedade.  

Mais, uma vez, é preciso frisar que se está diante de questão de ordem íntima, 

que apenas se dá devido ao fato de que a cultura dominante é a da 

heterossexualidade. Neste ponto, lembra-se que estamos diante de um sistema 

simbólico que exerce função política de imposição ou legitimação da dominação, 

contribuindo para que uma classe exerça poder sobre a outra, o que se constitui de 

uma violência simbólica (SILVA, p. 47). 

Na parte subjetiva do questionário, alguns participantes manifestaram-se de 

forma que retrata bem a dominação da heterossexualidade. Vejamos: 

 

“Já vi casos de pessoas que foram perguntadas sobre a sexualidade na entrevista 
de emprego, o que acredito ser um desrespeito, pois não deveria impactar na 
escolha do profissional”. 
“O preconceito é institucionalizado, enraizado... um mal a ser combatido com 
revolução, sem delongas e, principalmente, com a participação do poder público”. 
“Os problemas estruturais da sociedade não devem ser resolvidos com meras 
legislações tipificadoras, mas sim com mudanças inclusivas de cunho social. Um 
exemplo de insucesso é a Lei Maria da Penha que com medidas penais não 
conseguiu diminuir as agressões contra as mulheres, nem modificar os 
problemas estruturais ligados ao machismo”. 
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A segunda questão questionava quanto ao fato de se ter sofrido algum 

preconceito de algum familiar em razão de sua sexualidade, no que obtivemos 61,8% 

(sessenta e um vírgula oito) das respostas respondidas de forma positiva. Vejamos o 

gráfico abaixo, o qual demonstra melhor os resultados. Vejamos: 

 

 
 

 

Note-se que o preconceito está dentro das famílias, não poupando nem mesmo 

aqueles que deveríamos respeitar e amar mais. Certamente trata-se da mais dolorosa 

das homofobias, uma vez que sempre que temos um problema, recorremos a nossa 

família, refúgio que não existe a muitos homossexuais. Ademais, este tipo de 

preconceito é responsável por gerar problemas psicológicos, além de ser um 

potencializador da depressão, podendo levar até mesmo ao suicídio. A discriminação 

também leva a marginalização, já que muitos são expulsos de casa, situação ilustrada 

na pesquisa, e muitos acabam deixando seus lares de forma prematura devido a 

pressão sofrida.  

Nesse sentido, destaca-se pesquisa realizada pelo instituto de ciência medica 

da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que revela que o Brasil está no 

decimo lugar, de maior taxa suicida entre homossexuais e, segundo o Grupo Gay da 

Bahia, a cada 19 (dezenove) horas, um LGBTQ é assassinado ou se suicida em nosso 

país.6 

A terceira pergunta questionava quanto a possibilidade de se ter perdido 

alguma possibilidade de trabalho em razão da sexualidade, no que se obteve 75,5% 

                                                      
6 Disponível em: <https://grupogaydabahia.com.br/>. Acesso em: 30 ago. 2019. 
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(setenta e cinco vírgula cinco) das respostas para não, conforme se verifica no gráfico 

abaixo. 

 

 
 

 

Note-se que, em que pese a pesquisa apontar para a ausência de preconceito nesta 

esfera, a explicação talvez esteja no fato que a maior parte dos homossexuais, acaba 

buscando oportunidades em que a sexualidade não-padrão é mais aceita como cabeleireiros, 

estilistas ou design de interiores. 

Houve ainda quem afirmasse que já se deparou, em uma entrevista de emprego, com 

questionamentos em razão de sua sexualidade, o que não deveria ser relevante a fim de se 

verificar habilidades profissionais. 

Deve-se atentar, ainda, o fato de que muitas pessoas podem ter perdido uma 

oportunidade de emprego por esta razão sem saber, o que também apareceu na pesquisa 

realizada, já que, muitas vezes, o preconceito é velado. A prova disso é que pesquisa da 

realizada no Brasil mostrou que uma em cada cinco empresas, não contrataria homossexuais 

para determinados cargos7. 

Por fim, a com o fito de ilustrar a situação, vejamos algumas respostas da parte 

qualitativa da pesquisa. 

 

“Coloquei não na oportunidade de emprego pois é “não que eu tenha ficado 
sabendo”. É triste”. 
“Já vi pessoas que foram perguntadas sobre a sexualidade em uma entrevista de 
emprego, o que acredito ser um desrespeito, pois não deveria impactar na 
escolha profissional”.  
“Por ser cabeleireiro, nunca me faltou oportunidade de emprego”. 
“Não perdi, pois, sou branca, se não teria perdido”.  

                                                      
7 Disponível em: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/05/1-em-cada-5-empresas-
nao-contrataria-homossexuais-diz-estudo.html. Acesso em: 29/06/2019. Pesquisa realizada pela 
Elancers, empresa de sistemas de recrutamento e seleção, com 10 mil empresas, de forma on line, que 
obteve um total de 1500 respostas válidas e envolveu um total de 2.075 recrutadores. Os profissionais 
ouvidos são essencialmente mulheres - 75% do total, e 44% têm idade entre 26 e 35 anos. 

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/05/1-em-cada-5-empresas-nao-contrataria-homossexuais-diz-estudo.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/05/1-em-cada-5-empresas-nao-contrataria-homossexuais-diz-estudo.html
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“Sou bastante livre em minha sexualidade, mas todos me identificam como 
hétero, e acredito que apenas por isso não perdi oportunidades de emprego”. 

 

A quarta questão foi formulada da seguinte maneira: Você acha que a sociedade 

brasileira, de forma geral, é preconceituosa? Vejamos o gráfico abaixo ao qual espelha o 

resultado obtivo. 

Note-se que para este item, obtivemos um total de 98% (noventa e oito) das pessoas 

respondendo afirmativamente, o que, considerando-se o atual momento em que vivemos, 

não traz qualquer surpresa: 

 

 
 

 

Não há dúvidas de que vivemos em uma sociedade preconceituosa. O 

preconceito é sentido de diversas formas e não poupa nem mesmo aqueles que 

possuem o poder econômico. Vale aqui mencionarmos que a exclusão é uma 

característica que perdura ao longo dos tempos, inclusive, nos séculos XX e XXI, 

destacando-se que a conjuntura que envolveu a segunda guerra mundial constitui-se 

de um verdadeiro ponto de inflexão no que se refere ao reconhecimento das minorias 

como seres humanos, detentores de direitos e dignidade. Os judeus não participavam 

da vida política e social e o discurso que os incluiu seguiu o discurso liberal da 

revolução francesa, gerando intolerância e fazendo do antissemitismo um 

instrumento de poder que culminaria, mais tarde, no totalitarismo (LAFER, 2003, p. 

38). 

Infelizmente não há uma grande mudança nesse quadro; seguimos vivendo em 

uma sociedade preconceituosa e que é fomentada por ideologias da classe dominante. 

Neste viés, vale a doutrina de Bourdieu (BOURDIEU, p. 10), nos ensinando que  
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(...) as ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente 
apropriado, servem interesses particulares que tendem a apresentar como 
interesses universais, comuns ao grupo social. A cultura dominante contribui 
para a integração real da classe dominante (assegurando a comunicação imediata 
entre todos os seus membros e distinguindo-os das outras classes); para a 
integração fictícia da sociedade em seu conjunto, portanto, à desmobilização 
(falsa consciência) das classes dominadas; para a legitimação da ordem 
estabelecida por meio do estabelecimento das distinções (hierarquias) e para a 
legitimação destas distinções. Esse efeito ideológico, produto da cultura 
dominante dissimulando a função de divisão na função: a cultura que une 
(intermediário de comunicação) é também a cultura que separa (instrumento de 
distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas (designadas 
como subculturas) a definirem-se pela sua distância em relação à cultura 
dominante.  

 

Por fim, a quinta e última questão foi a seguinte:  

 

 
 

Note-se que a maior parte das pessoas acredita que a criminalização da 

homofobia, que a partir da histórica decisão do STF, é uma realidade, poderia 

modificar esse quadro.  

No entanto, vale aqui ressaltar algumas respostas relativas a parte qualitativa 

de nossa pesquisa. Vejamos: 

 

“Criminalizar poderia revoltar o povo, caso a maioria não concordasse com isso. 
Não é à toa que o Bolsonaro ganhou as eleições. Uma maioria preconceituosa e 
não conscientizada responde de forma radical para um progresso intelectual, ao 
qual não entendem. O que resolve mesmo esse problema é a educação, e não a 
criminalização”. 
“A homofobia, assim como o racismo, são encarados como um mau tolerável em 
nossa sociedade”. 
“É preciso conscientização. Acredito que a humanidade possa evoluir e não 
precisar uma lei criminalizando a homofobia”. 
“A criminalização da homofobia parece cada vez mais distante na pauta deste 
desgoverno insano”. 
“Criminaliza já”. 
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“Acredito que a lei seja de extrema importância para que possamos alcançar um 
mundo mais igual e menos preconceituoso”. 
“O impacto da criminalização seria pequeno, mas existiria”. 

 

Dessa feita, verifica-se que, em que pese a grande maioria acreditar na 

criminalização, muitas pessoas possuem consciência de que o problema da 

homofobia em nosso país, exige uma solução muito mais complexa do que a 

criminalização de uma conduta. Vale aqui a premissa de que problemas estruturais e 

complexos, exigem soluções estruturais e complexas. 

Todavia, o fato é que grande parte destas respostas, que defendem a 

criminalização, estão enraizadas na crença de que a criminalização de condutas tem o 

poder realizar mudanças sociais, crença essa que é fomentada pelos agentes políticos 

e pela mídia, já que se traduz de solução fácil (CASTILHOS, p. 90). 

Em verdade, vive-se, segundo Aury Lopes Jr., um ciclo vicioso e autofágico de 

pampenalização, uma verdadeira banalização do direito penal, visto como uma 

tábua de salvação para todos os males que “afligem essa jovem democracia de com 

uma grave e insuperável desigualdade social”, onde tudo é direito penal 

(CASTILHOS, p. 2010). 

Todavia, no quadro contemporâneo brasileiro, não há dúvidas de que a 

criminalização da homofobia, ainda que sem nenhum efeito de ordem prática, ganha 

uma maior importância. 

Se tínhamos dúvidas no sentido de que negar à comunidade LGBTQ+ a 

criminalização da homofobia poderia representar mais uma forma de preconceito, no 

atual momento, certamente traria consequências nefastas a muitos homossexuais, 

uma vez que legitimaria discurso oficial do Poder Executivo, declaradamente, 

preconceituoso e homofóbico (CARVALHO, p. 210). 

 

Conclusão 

 

Como visto, embora os últimos anos tenham trazido mais proteções legais e 

constitucionais aos membros da comunidade LGBTQ+, os dados sugerem que eles 

não devem esperar ser tratados igualmente. Isto não deve ser uma surpresa. A 

legislação até proíbe a discriminação de pessoas em razão se sexo, raça, idade ou 

orientação sexual e identidade de gênero, mas a sua eficácia é praticamente nula. Não 

só a discriminação explícita por orientação sexual é aceita pela maioria esmagadora 
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dos brasileiros, como também é mascarada por aqueles que se dizem não 

discriminatórios. 

Por exemplo, um recrutador que discriminasse um candidato negro poderia 

escapar à responsabilidade se demonstrasse que a fonte da discriminação não era a 

raça do candidato, mas a sua orientação sexual (lembrando sempre que todos nós 

pertencemos a mesma raça, qual seja, a humana e o que nos difere são características 

pessoais como cor dos olhos, da pele, tamanho dos membros, estatura etc.). Para ser 

franco, o recrutador até poderia afirmar, “eu discriminava o candidato não porque ele 

era negro, mas porque era gay”. E isso provavelmente “passaria batido pela 

sociedade”. Não por outro motivo que a Suprema Corte do país reconheceu a omissão 

do poder público em reconhecer a vulnerabilidade deste grupo, bem como protegê-lo 

por meio da criminalização da homofobia. 

Ocorre que a criminalização da homofobia não irá modificar a situação da 

comunidade LGBTQ+ em nossa sociedade. A criminalização não é uma solução 

mágica como muitos pensam ou gostariam. Uma solução real passa pela educação, 

pela mudança da mentalidade do povo brasileiro, o que demanda tempo e 

investimentos sociais, os quais devem ser iniciados na educação básica e seguir até os 

mais altos níveis de escolaridade. No entanto, mister lembrarmos que nosso último 

pleito eleitoral mostrou uma grande tolerância com a homofobia – ela é muito mais 

aceita e presente do que muitos de nós podíamos imaginar.  

Outrossim, considerando tal contexto, a criminalização ganha uma 

importância, ainda que simbólica, que não existira em outros momentos. A 

criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal reafirma a reprovação 

de uma conduta que não pode ser aceitável em um estado democrático de direito. Ela 

mostra que, ainda que tenhamos um Presidente da República o qual apresenta 

atitudes, no mínimo duvidosas com relação à comunidade LGBTQ+, que isso não 

pode e que não será tolerado, eis que tutelado com a mais grave sanção prevista em 

nosso ordenamento jurídico. É certo que a criminalização da homofobia não mudará 

a mentalidade de milhares de brasileiros, todavia, nenhum outro tipo de resposta da 

corte Suprema, seria aceitável nos dias atuais. 
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Introdução 

 

Quando se fala em uso da Inteligência Artificial (IA) no Direito, logo surgem 

questionamentos sobre o risco que a aplicação dessa tecnologia pode representar 

para a devida prestação jurisdicional. O cuidado é válido, até porque não podemos 

esquecer que as garantias judiciais e a proteção judicial integram o rol de direitos 

resguardados pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH).  

A incorporação de novas tecnologias que geram diferentes paradigmas de 

trabalho pode provocar algum grau de resistência pelos usuários. A migração do 

processo físico, em papel, para o processo digital é um exemplo disso, mas ela não 

provocou tanta desconfiança como se vê em relação ao uso da IA no Direito. Uma 

possível - e parcial - explicação para isso é a existência de concepções equivocadas a 

respeito da IA, talvez inspiradas pelo próprio nome desse campo, que invoca obras de 

ficção científica. 

Nesse cenário de desconfiança é importante lembrar que os artigos 8 

(garantias judiciais) e 25 (proteção judicial) da CADH já têm sido frequentemente 

indicados como violados nos relatórios de mérito da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) e nas sentenças proferidas em casos brasileiros pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). A IA, além de não ter nenhuma 

responsabilidade nessas violações já reconhecidas no âmbito internacional, pode 

oferecer instrumental para o aprimoramento das atividades jurídicas e do próprio 
                                                      
1  Graduada e Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Mestranda em Direito pela Universidade de Brasília. Especialista em Direitos Humanos pela 
Faculdade Verbo Educacional. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3339915857210789. E-mail: andreavsilvaunb@gmail.com. 
2  Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Graduado em Direito pela 
Universidade de Brasília. Defensor Público Federal de Categoria Especial. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3848482084863611. E-mail: jaime.filho@dpu.def.br. 
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sistema de justiça e, quem sabe, reduzir o potencial para novas violações, em especial 

as decorrentes da demora na prestação jurisdicional. 

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva contribuir para desmistificar o 

uso da Inteligência Artificial no Direito e demonstrar que, considerado o cenário 

brasileiro, ao contrário de representar risco, ela pode vir a se tornar elemento que 

contribui para evitar algumas violações de direitos humanos.  

Para isso, partiu-se de uma revisão bibliográfica sobre o conceito de 

Inteligência Artificial e, após, sobre sua relação com o campo do Direito. A partir 

desse ponto, buscou-se demonstrar que há espaços para o uso da IA no contexto 

jurídico brasileiro. Para tanto, fez-se uso de pesquisa documental no Relatório 

Justiça em Números produzido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2019, e 

o estudo de sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(Corte IDH) nos casos Damião Ximenes Lopes vs. Brasil e Favela Nova Brasília vs. 

Brasil. Esses dois casos foram selecionados, dentro de um universo de nove sentenças 

já proferidas, até o presente momento, pela Corte IDH em casos contra o estado 

brasileiro, pois demonstram que aquele tribunal já considerou o Brasil responsável 

pela violação do artigo 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (direito 

às garantias judiciais) em casos em que o prazo de desenvolvimento de um 

procedimento penal foi tido como excessivo. 

 

1 Conhecendo e desmistificando a Inteligência Artificial 

 

Para desmistificar a IA, é necessário, antes de tudo, conhecer um pouco sobre 

ela: 

O termo “Inteligência Artificial” pode ser aplicado a sistemas de computadores 
que pretendem replicar as funções humanas cognitivas. Em particular, inclui o 
“aprendizado de máquina”, onde algoritmos detectam padrões nos dados e 
aplicam esses padrões para automatizar certas tarefas. (THE LAW SOCIETY OF 
ENGLAND AND WALES, 2017, p. 3, tradução livre).   

 

No mesmo sentido, Stankovic et al. (2017, p. 5, tradução nossa) definem IA 

como “ciência e conjunto de tecnologias computacionais que são inspiradas – mas 

tipicamente operam de forma bastante diferente – nas maneiras como as pessoas 

usam seus sistemas nervosos para sentir, aprender, raciocinar e agir”. 
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Não existe uma forma única de se desenvolver um sistema de IA. Ao contrário, 

segundo esclarecem Russell e Norvig (2016), a IA possui quatro abordagens 

distintas: agir como humano, pensar como humano, pensar racionalmente e agir 

racionalmente. Isso significa que, a depender do objetivo que se tem em mente, 

pode-se optar por uma abordagem em que o sistema de IA tentará reproduzir a 

forma de agir ou de pensar dos seres humanos ou apresentar um pensar e agir 

racionais. Ainda conforme exposto por Russell e Norvig, a abordagem do pensar 

racionalmente consiste em aplicar as “leis do pensamento”, com suporte na lógica 

como forma de expressar e resolver problemas. Já a abordagem do agir 

racionalmente busca trabalhar com agentes racionais, que são aqueles que agem de 

forma a obter o melhor resultado esperado (RUSSELL; NORVIG, 2016). 

Como se observa, a IA busca, sim, de uma forma ou de outra, reproduzir, em 

sistemas informatizados, características humanas. Mas isso não significa que o 

objetivo desse campo de estudo seja construir máquinas que reproduzem e/ou 

substituem os humanos em sua integralidade. Retornando às definições trazidas por 

Stankovic et al. (2017, p. 5), temos outra classificação possível para a IA: IA genérica 

(forte) e IA especialista (fraca). Segundo os autores, a primeira diz respeito à 

reprodução da inteligência de forma ampla, fazendo com que a máquina atinja o 

nível de “consciência humana”, o que ainda não existe. Já a IA especialista, que tem 

um escopo de atuação estreito, encontra inúmeras aplicações, que inclusive estão 

presentes no nosso dia-a-dia, como em uma compra com o cartão de crédito, no uso 

do GPS no carro, nos filtros anti-spam, no reconhecimento facial nas câmeras, entre 

outras.  

Dessa forma, tal como exposto por Hartmann e Silva (2019, p. 21), a “IA 

associa-se à engenhosidade humana, contribuindo com velocidade e precisão, 

especialmente em tarefas que demandariam muito tempo, repetição de esforços e 

fidelidade de parâmetros”.  

Uma última consideração que se deve ter sempre em mente ao pensar em IA, é 

aquela feita por Russell e Norvig (2016, p. 29), de que não se trata de mágica ou 

ficção científica - mas sim de ciência, engenharia e matemática.  
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2 IA e Direito 

 

Ao observar as inúmeras aplicações que a Inteligência Artificial (IA) possui no 

dia-a-dia da sociedade, não se pode deixar de questionar se e como ela pode, 

também, contribuir na área do Direito. Embora possa parecer que essa seja uma 

reflexão típica do Século XXI, já há muito se questiona sobre as possíveis aplicações 

da computação no Direito. Em 1963, Lawlor, no artigo What computers can do: 

analysis and prediction of judicial decisions, publicado no American Bar 

Association Journal, cogitava a possibilidade de uso da computação para prever e 

antecipar decisões judiciais, mas alertava que não se tratava de aplicação mecânica 

do Direito, mas sim de trabalho homem-máquina em equipe (LAWLOR, 1963, pp. 

337/338). Esse alerta feito por Lawlor é válido até hoje, pois o objetivo continua 

sendo facilitar e agilizar o trabalho dos operadores do Direito, mas não criar juízes 

autômatos, com aplicação mecânica da lei, o que seria fora de propósito.  

Especificamente sobre a aplicação da IA no Direito, Dabass e Dabass (2018, p. 

1) afirmam que as tecnologias desenvolvidas nesse campo, como redes neurais, 

reconhecimento de fala e visão computacional, podem ser aplicadas principalmente 

em tarefas que demandem o trabalho com uma grande quantidade de dados. 

Segundo os autores, o uso dessas tecnologias no Direito enfrenta inúmeros desafios, 

mas a IA tem se mostrado uma ferramenta capaz de auxiliar na pesquisa de dados e 

em sistemas preditivos (DABASS; DABASS, 2018, p. 3). Esses sistemas podem 

analisar, por exemplo, entre outros dados, decisões anteriores do juízo e os custos 

envolvidos na demanda, como custas e honorários, o que é útil para se fazer um 

planejamento antes do litígio, inclusive com a estimativa do tempo que o caso deve 

levar até o julgamento por determinado juízo (DABASS; DABASS, 2018, pp. 3-4). 

Ainda segundo exposto pelos autores, a técnica mais simples usada para essas 

análises é o aprendizado de máquina, que pode ser de dois tipos: supervisionado e 

não supervisionado. A aprendizagem supervisionada trabalha com classificação e 

regressão e tem aplicação típica em reconhecimento de documentos, imagens, sons 

etc. A aprendizagem não supervisionada encontra estruturas intrínsecas ou padrões 

ocultos na informação. Segundo esclarecem os autores, existem softwares que 

oferecem diferentes técnicas para esse trabalho de classificação e regressão. É o caso 

do Matlab, que possui, também, um aplicativo de aprendizado de classificação e 

regressão que permite a seleção do melhor modelo (DABASS; DABASS, 2018, p. 4).  
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No mesmo sentido, Hartmann e Silva (2019, p. 21), citando Simon Stern, 

também destacam as inúmeras potencialidades de aplicação da IA no Direito: 

 

Simon Stern (2017), da Universidade de Toronto, escreveu sobre específicas 
aplicações de machine learning no Direito: ferramentas de E-Discovery, que, 
pela grande quantidade de dados, habitualmente envolve grande quantidade de 
advogados e empregados de firmas de advocacia e pode ser executado por 
ferramentas de IA em uma fração de tempo, a um custo muito mais reduzido e 
com grande acurácia. 
Esse raciocínio não é válido exclusivamente para advogados, mas para o que foi 
convencionado chamar de operadores do direito. Atividades rotineiras e 
repetitivas na administração do direito que podem ser desenvolvidas em uma 
fração do tempo com grande nível de acurácia, permitindo a concentração do 
talento humano em áreas estratégicas. 

 

A inter-relação do Direito com a IA também diz respeito, de outro lado, às 

questões que surgem com a difusão do uso da IA, as quais o Direito precisa enfrentar. 

A esse respeito, Stankovic et al. (2017. pp. 19-27) reconhecem a necessidade de se 

tratar adequadamente questões éticas e de privacidade que surgem com o uso da IA. 

Os autores apresentam como pontos passíveis de discussão: (i) modernização de leis 

e práticas para habilitar o uso da IA; (ii) leis de propriedade intelectual; (iii) 

responsabilidade civil (contratual e extracontratual), como no caso dos veículos 

autônomos, por exemplo; (iv) responsabilidade criminal; e (v) avaliação da lei de 

privacidade à luz dos benefícios da IA.  

Já Russell et al. (2015, p. 107) indicam que o desenvolvimento de sistemas que 

contenham algum grau de inteligência artificial e autonomia “levará a importantes 

questões legais e éticas, cujas respostas afetam tanto produtores quanto 

consumidores de tecnologia de IA”. Alguns dos exemplos de questões trazidos pelos 

autores são: responsabilidade legal pelos veículos autônomos, ética das máquinas, 

armas autônomas, privacidade e ética profissional. Hartmann e Silva (2019, p. 35) 

também chamam a atenção para os aspectos éticos que o uso da IA desperta: “Como 

a IA é uma área de amplas e multidisciplinares pesquisas, com implicações teóricas e 

práticas, fica muito claro que há aspectos éticos que devem ser considerados”. 

Depois, ao abordarem especificamente as tendências de pesquisa no campo do 

Direito e IA, os mesmos autores alertam: 

 

Novos problemas de pesquisa e desenvolvimento surgirão e deve existir o 
compromisso de desenvolvimento chancelados por sua observância de preceitos 
éticos, bem como compatíveis com uma orientação pelos direitos humanos. 
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Ressalvados esses pressupostos, há muito espaço para o desenvolvimento de 
soluções associadas ao raciocínio jurídico, à dialética formal, à argumentação 
jurídica, à negociação, à tomada de decisão e à produção de documentos jurídicos 
com elevada acurácia e com resultados no plano quantitativo e qualitativo. 
(HARTMANN; SILVA, 2019, p. 130). 

 

Trata-se, assim, de um campo em franca expansão, com inúmeras questões 

que estão sendo postas e que devem ser estudadas. Tal como advertem Russell et al. 

(2015, p. 106), “há agora um amplo consenso de que a pesquisa em IA está 

progredindo continuamente e que o seu impacto na sociedade tende a aumentar, de 

forma que vale a pena investigar como colher seus benefícios, evitando possíveis 

armadilhas”.  

O estudo do campo Direito e IA é, portanto, essencial para evitar armadilhas, 

como a de concluir, antecipadamente, que a IA seria a solução para todos os 

problemas na área jurídica ou, de outro lado, evitar uma postura refratária à 

aplicação da tecnologia, por medo ou desconhecimento.  

Conforme mencionado acima, o desenvolvimento de sistemas preditivos de 

decisões judiciais é um dos campos de aplicação da IA no âmbito jurídico. Um dos 

sistemas desenvolvidos com esse objetivo é exposto por Aletras et al. (2016) no artigo 

Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural 

Language Processing perspective. Nesse trabalho, os autores apresentam um estudo 

sistemático sobre a previsão do resultado de casos julgados por um grande tribunal 

internacional, a Corte Europeia de Direitos Humanos, explorando as informações 

textuais disponíveis na base de dados de julgados daquele tribunal. Segundo exposto 

pelos autores, os modelos desenvolvidos conseguiram prever as decisões da Corte 

Europeia com alta precisão: 79% em média. 

Se, de um lado, resultados como o apresentado por Aletras et al. (2016) 

mostram como o desenvolvimento de sistemas preditivos é promissor, de outro lado, 

medidas como a de proibição de uso de dados de magistrados e membros do 

Judiciário com o propósito de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas 

profissionais, como ocorreu recentemente na França3 demonstram a existência de 

                                                      
3 Trata-se de disposição contida no artigo 33 da Lei de Reforma do Judiciário, de 23 de março de 2019, 
que prevê que os dados de identidade de magistrados não podem ser reutilizados com o objetivo ou 
efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas profissionais reais ou presumidas. O teor 
do dispositivo pode ser acessado em: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/2019-
222/jo/article_33 e outras informações podem ser obtidas em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-
05/franca-proibe-divulgacao-estatisticas-decisoes-judiciais e 
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resistência no uso de tais tecnologias, o que, em verdade, corrobora a necessidade de 

contínuo desenvolvimento do campo do Direito e IA.  

A demonstração de possibilidade de uso eficiente e responsável de sistemas 

preditivos de decisões judiciais é a melhor maneira de superar resistências e 

desconfianças. E o cenário brasileiro, em que existem quase 80 milhões de processos 

em curso, parece ser favorável para isso.  

  

3 Aplicações possíveis da ia no contexto jurídico brasileiro 

 

A previsão do resultado de um litígio é, conforme mencionado acima, um 

campo de aplicação da IA no Direito que já vem se desenvolvendo em alguns países, 

embora encontrando resistência em outros. Objetiva-se, aqui, demonstrar que essa 

aplicação também pode ser feita no Brasil, o que poderá importar em ganhos para 

toda a sociedade. A difusão do uso de tais tecnologias no contexto brasileiro poderia 

trazer algum impacto na judicialização em massa vivida no país, que contava com 

78,7 milhões de processos em tramitação no final de 2018, segundo dados da 

pesquisa Justiça em Números realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2019 

(CNJ, 2019). 

A necessidade de redução dos litígios já foi identificada, por exemplo, pela 

Advocacia-Geral da União (AGU), cujo programa de Redução de Litígios e de 

Aperfeiçoamento da Defesa Judicial da União foi, em 2015, um dos vencedores do 

19º concurso Inovação na Gestão Pública Federal. Segundo exposto em notícia 

veiculada no site da AGU, à época, a “redução de litígios da União somente no STJ 

representa uma economia de quase R$ 25 milhões aos cofres públicos, levando em 

conta que as ações deixaram de tramitar até o último recurso possível” (AGU, 2015). 

Assim, o programa de redução de litígios beneficia não apenas a AGU e o Judiciário, 

mas a própria sociedade.  

Sobre a forma de funcionamento do programa, a mesma notícia acima referida 

explica que a “normativa prevê estudos e análises dos objetos das ações para as 

unidades da AGU recorrerem apenas em casos em que há perspectiva de vencer a 

causa”. Uma das ferramentas utilizadas no programa de redução de litígios foi a do 

                                                                                                                                                                     
https://www.migalhas.com.br/depeso/304441/a-lei-francesa-de-acesso-a-dados-judiciarios-algumas-
reflexoes.  
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parecer referencial, elaborado a partir da análise de precedentes dos Tribunais 

Superiores4.  

Considerando a grande quantidade de processos judiciais em que a União é 

parte, seria possível, em tese, aplicar sistemas de aprendizagem automática a partir 

dos resultados obtidos em recursos já interpostos para, a partir daí, identificar as 

chances de êxito de recursos que veiculam as mesmas teses. Assim, o uso da IA 

permitirá, eventualmente, que programas de redução de litígios como o acima citado 

possam ser dotados com ferramentas que identifiquem e proponham eventuais casos 

de elaboração de pareceres referenciais para não interposição ou desistência de 

recursos.  

Embora o uso da IA na previsão de decisões judiciais possa parecer para 

alguns algo demasiadamente futurista ou utópico, já existem pesquisas 

demonstrando o contrário. É o caso, por exemplo, do modelo desenvolvido por 

Aletras et al. (2016), já mencionado acima, que, com uso de Processamento de 

Linguagem Natural e de Aprendizado de Máquina, chegou a prever as decisões da 

Corte Europeia de Direitos Humanos com uma precisão média de 79%, segundo 

exposto pelos autores.  

Ainda que se possa dizer que os testes do sistema foram limitados, por terem 

sido feitos usando julgamentos da própria Corte Europeia de Direitos Humanos já 

publicados para fazer a análise baseada em texto para previsões dos resultados, o 

trabalho sinaliza a existência de um possível caminho a explorar, ainda mais 

considerando que foi feito com uma quantidade limitada de casos, comparada aos 

números do Judiciário brasileiro.  

Segundo exposto por Aletras et al. (2016, p. 6), para o teste do modelo, foram 

selecionados casos da Corte Europeia de Direitos Humanos relacionados aos artigos 

3 (proibição de tortura), 6 (direito a um processo justo) e 8 (direito ao respeito pela 

vida privada e familiar) da Convenção Europeia. Esses artigos foram os escolhidos 

porque os autores consideraram que eles forneciam a maior parte dos dados que 

podiam ser extraídos automaticamente e porque havia um número suficiente de 

casos disponíveis a respeito deles que permitia testar os modelos: 250 casos para o 

                                                      
4 Informações mais detalhadas sobre o que são os pareceres referenciais podem ser encontradas nos 
dados fornecidos pela própria AGU na Edição XIV do Prêmio Innovare em:  
https://www.premioinnovare.com.br/pratica/5420/print 
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artigo 3; 80 casos para o artigo 6; e 254 casos para o artigo 8 (ALETRAS et al., 2016, 

p. 6).  

O cenário de litígios de massa enfrentado, por exemplo, pela AGU consiste, 

portanto, em verdadeiro campo fértil para aplicação das modernas técnicas de IA, 

que poderão vir a auxiliar os advogados com a tarefa de identificação dos casos em 

que não há perspectiva de vitória, nos quais a insistência nos recursos significa o 

desperdício de recursos públicos. Conforme já dito ao longo deste texto, não se trata 

de substituir o profissional - agora o advogado - pela IA, mas sim de utilizar a 

tecnologia como ferramenta de auxílio na tomada de decisões.  

Tal como exposto por Dabass e Dabass (2018, p. 3), o uso de sistemas de 

conhecimento diminui a necessidade de se ter advogados executando funções de 

apoio especializado ou, ao menos, de alguns deles. De outro lado, a IA acelera o 

tempo necessário para execução de certas tarefas realizadas por outros advogados. 

Segundo os autores, a Legal Artificial Intelligence já é bastante utilizada por 

advogados em diferentes aplicações, como revisão de contratos, interfaces 

inteligentes, técnicas de aprendizagem profunda para operações relacionadas à 

imagem em documentos jurídicos, serviços de triagem e “bots” jurídicos (DABASS; 

DABASS, 2018, p. 3).  

Há outros órgãos federais que já estão trilhando esse caminhando, como, por 

exemplo, a Defensoria Pública da União que, segundo notícia veiculada no site oficial 

do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), utilizará ferramenta de IA 

para análise semântica das demandas dos assistidos e identificação da petição mais 

adequada ao processo (SERPRO, 2019). 

No âmbito do Poder Judiciário, a IA também pode auxiliar, por exemplo, a 

reduzir o tempo de tramitação dos processos, quesito que tem sido um desafio 

frequente na jurisdição brasileira, conforme demonstra a tabela abaixo (CNJ, 2019): 
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Série histórica do tempo de duração dos processos. Fonte: CNJ, 2019, p. 151.  

  

 
É certo que o desenvolvimento de quaisquer ferramentas que suportem 

decisões judiciais deve estar atento à necessidade de transparência quanto à 

fundamentação dessas decisões e a eventuais reproduções ou amplificação de vieses.  

Stankovic et al. (2017, p. 27) abordam esse tema ao tratarem do problema da caixa-

preta existente nos sistemas do IA e ressaltam a necessidade de compreensão sobre 

como os sistemas de IA podem falhar. Os autores citam o caso do algoritmo 

Northpointe, utilizado por cortes norte-americanas para prever reincidência de 

criminosos, que “ponderava 100 fatores, como prévias prisões, vida familiar, uso de 

drogas, idade e sexo, e fazia uma previsão sobre a probabilidade de o réu vir a 

cometer outro crime” (STANKOVIC et al., 2017, p. 27, tradução livre).  

Segundo exposto pelos autores:  

 

Os desenvolvedores de Northpointe não consideravam especificamente raça 
como um fator, mas, quando jornalistas investigativos da ProPublica analisaram 
o Northpointe, descobriram que o algoritmo etiquetava incorretamente acusados 
negros como sendo de “alto risco” quase duas vezes mais que acusados brancos. 
Desconhecendo esse viés do algoritmo e ansiosos para melhorarem seus sistemas 
de justiça criminal, estados como Wisconsin, Flórida e Nova York confiaram no 
algoritmo durante anos para determinar penas. Sem entender as ferramentas que 
estavam usando, esses tribunais encarceraram os réus com base em cálculos 
falhos. (STANKOVIC et al., 2017, p. 27, tradução livre).  

 

A partir desse exemplo, os autores destacam que os atuais sistemas de 

aprendizado de máquina operam de forma tão rápida que ninguém sabe realmente 
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como eles tomam decisões - nem mesmo as pessoas que os desenvolveram 

(STANKOVIC et al., 2017, p. 27). Ainda segundo exposto pelos autores, essa ausência 

de transparência cria o problema da caixa-preta, que dificulta a construção e 

implementação de um código de ética. Novamente, os autores recordam que o uso de 

algoritmos para definição de condenações criminais já é prática em alguns estados 

norte-americanos: 

 

No Arizona, Colorado, Delaware, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Virgínia, 
Washington e Wisconsin, os juízes podem usar algoritmos para fixar 
condenações criminais. A Suprema Corte de Wisconsin decidiu recentemente, em 
2016, no caso Estado de Wisconsin contra Eric Loomis, que o uso do algoritmo 
COMPAS para ajudar a fixar o tamanho da pena era constitucional. 
(STANKOVIC et al., 2017, p. 29, tradução livre). 

 

As experiências norte-americanas acima referidas demonstram que, a despeito 

dos desafios existentes, que podem ser bastante sérios, como o da caixa preta, a 

aplicação da IA no âmbito de processos judiciais já é uma realidade e, inclusive, já 

obteve a chancela de uma Suprema Corte estadual, no caso do algoritmo COMPAS. 

 
4 Demora na tramitação de processos e direitos humanos 

 

Ainda que problemas como o da caixa-preta e o de risco de viés algorítmico 

precisem ser considerados e enfrentados no uso da IA no Direito, não se pode deixar 

de levar em conta, também, ao analisar a possibilidade de uso dessa tecnologia, que a 

demora nos processos judiciais tem sido objeto de reconhecimento de violação de 

direitos humanos no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.  

De fato, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) considera 

que uma demora prolongada no processo pode chegar a constituir por si mesma, em 

certos casos, uma violação das garantias judiciais (CORTE IDH, 2002, par. 145).   

No Caso Damião Ximenes Lopes vs. Brasil, primeiro caso brasileiro julgado 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, aquele tribunal concluiu que o 

prazo em que havia se desenvolvido o procedimento penal excedia em muito aquele a 

que se refere o princípio de prazo razoável consagrado na Convenção Americana, 

constituindo uma violação do devido processo: 
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196. Para examinar se neste processo o prazo foi razoável, nos termos do artigo 
8.1 da Convenção, a Corte levará em consideração três elementos: a) a 
complexidade do assunto; b) a atividade processual do interessado; e c) a 
conduta das autoridades judiciais. 
 [...] 
202. O Tribunal faz notar que o Estado informou em suas alegações finais que “já 
está concluída neste caso a fase de instrução da ação penal, devendo ser proferida 
a sentença nos primeiros meses de 2006”. No entanto, ficou demonstrado pela 
prova aportada pelas partes à Corte que o processo se encontra à espera de uma 
decisão interlocutória sobre o pedido de suspensão da apresentação das 
alegações finais por parte de um dos acusados originalmente e não está pronto 
para que o juiz profira sentença definitiva no caso (supra par. 112.42).  
 203. O prazo em que se desenvolveu o procedimento penal no caso sub judice 
não é razoável, uma vez que, após mais de seis anos, ou 75 meses de iniciado, 
ainda não se proferiu sentença de primeira instância e não foram apresentadas 
razões que possam justificar esta demora. Este Tribunal considera que este 
período excede em muito aquele a que se refere o princípio de prazo razoável 
consagrado na Convenção Americana e constitui uma violação do devido 
processo. (CORTE IDH, 2006, par. 196-203). 

 

Nesse caso, portanto, o curso de mais de 6 anos sem sentença de primeiro grau 

no processo criminal foi considerado pela Corte Interamericana como violador dos 

direitos humanos dos familiares do senhor Damião Ximenes Lopes.  

Para a Corte IDH, o prazo excessivo de duração de um processo criminal pode 

violar, também, o direito daquele que está sendo acusado nesse processo, caso ele 

esteja preso. Foi o que aconteceu no Caso Acosta Calderón vs. Equador, em que a 

Corte IDH considerou que o Estado equatoriano violou o direito do senhor Acosta 

Calderón, cidadão colombiano que foi preso e processado no Equador por crime de 

tráfico de drogas, de ser julgado num prazo razoável, previsto no artigo 8.1 da CADH 

(PAIVA; HEEMANN, 2020, p. 154). Nesse caso, a Corte IDH considerou também que 

“o Estado equatoriano violou a garantia do prazo razoável (CADH, art. 7.5), pois o 

processo contra o senhor Acosta Calderón durou mais de cinco anos” (PAIVA; 

HEEMANN, 2020, p. 155). 

Mais recentemente, no Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, julgado em 2017, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos ratificou o entendimento acima: 

 

Quanto à celeridade do processo, este Tribunal salientou que o “prazo razoável” a 
que se refere o artigo 8.1 da Convenção deve ser apreciado em relação à duração 
total do procedimento que se desenvolve até que se profira a sentença definitiva. 
O direito de acesso à justiça implica em que a solução da controvérsia se dê em 
tempo razoável, já que uma demora prolongada pode chegar a constituir, por si 
mesma, uma violação das garantias judiciais. (CORTE IDH, 2017, par. 217). 
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Portanto, a celeridade do processo judicial é garantia fundamental que 

encontra proteção tanto no texto da Constituição brasileira, quanto na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos e a demora na prestação jurisdicional, causada 

inclusive pela quantidade de quase 80 milhões de processos em curso, pode 

culminar, assim como já ocorreu nos casos acima citados, a responsabilização do 

Estado brasileiro por inobservância dos compromissos assumidos 

internacionalmente.  

Além da responsabilização internacional por violação de Direitos Humanos, a 

excessiva demora na prestação jurisdicional gera outros impactos ao Estado 

brasileiro. Recentemente, a Inglaterra negou um pedido de extradição de brasileiro 

justamente em razão de alegada lentidão e ineficiência da Justiça brasileira 

(POMPEU, 2019). 

Os dados apresentados no Relatório Justiça em Números, do CNJ, são 

indicadores do tamanho do desafio enfrentado pelo Poder Judiciário brasileiro. 

Ainda que no ano de 2018 tenha-se verificado uma ligeira queda no número de novos 

processos, o montante de casos que ingressaram no Poder Judiciário continua sendo 

bastante significativo: 28.052.965 novos casos em 2018 (CNJ, 2019, p. 37). O 

número de casos pendentes chegou, no final de 2018, a 78.691.031 (CNJ, 2019, p. 

37). 

Nesse cenário, iniciativas como a do Projeto Victor, desenvolvido pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) 

são muito bem-vindas. O projeto busca automatizar a tarefa de identificar se os 

recursos extraordinários que chegam ao STF estão vinculados a determinados temas 

de repercussão geral já reconhecida. Segundo noticiado pelo próprio STF, a ação que 

se objetiva que a IA desempenhe “representa apenas uma parte (pequena, mas 

importante) da fase inicial do processamento dos recursos no Tribunal, mas envolve 

um alto nível de complexidade em aprendizado de máquina”, sendo esse o “maior e 

mais complexo Projeto de IA do Poder Judiciário” (STF, 2018). 

 

Conclusões 

 

A Inteligência Artificial (IA) é um campo da área tecnológica que pode remeter 

a pensamentos futuristas, mas cujas aplicações já estão, paulatinamente, passando a 
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fazer parte do dia a dia da sociedade. Embora não seja propriamente um campo 

recente da Computação, ele está em fase de grande difusão e em franca expansão.  

Se o desenvolvimento da IA é, de um lado, promissor em razão das inúmeras 

potencialidades na execução automatizada de tarefas com rapidez, acurácia e 

habilidade para tratamento de grandes volumes de dados, de outro lado, a aplicação 

dessa tecnologia desperta novos questionamentos. 

No campo do Direito, os questionamentos são muitos e, por isso, demandam, 

igualmente, muita pesquisa. Um dos pontos que em sido objeto de debate é a possível 

ausência de transparência, em razão do efeito caixa preta que a aplicação da IA pode 

gerar. Esses questionamentos devem sim ser considerados, mas não devem constituir 

óbice ao avanço da aplicação da IA no Direito.  

Segundo entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a 

demora na prestação jurisdicional pode, por si só, constituir uma violação de Direitos 

Humanos. E o Brasil já foi responsabilizado internacionalmente por isso. Não se 

pode desconsiderar, portanto, que os benefícios que a IA pode gerar à prestação 

jurisdicional, com, por exemplo, incremento da celeridade processual. 

Assim, considerando os enormes desafios enfrentados na prestação 

jurisdicional no Brasil, diante na quantidade igualmente enorme de processos 

judiciais, a IA consiste em ferramenta poderosa que, se bem utilizada, tem potencial 

para contribuir com a redução de algumas das violações de direitos humanos que 

vem sendo reconhecidas em relação à prestação jurisdicional. Nesse sentido, são 

elogiáveis iniciativas como o Projeto Victor, do STF em parceria com a UnB. 

Mesmo que a IA não seja uma panaceia e mesmo sendo real o problema da 

caixa preta, que deve ser levado em consideração durante o desenvolvimento de 

aplicações no âmbito do Direito, compreende-se que, tomadas as cautelas 

necessárias, o sistema de justiça tende mais a ganhar do que a perder com o uso da 

IA.  
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Marcela Joelsons1 

 

Introdução 

 

O advento, o desenvolvimento e o uso da internet como uma ferramenta 

básica e amplamente difundida na sociedade contemporânea caracterizaram a 

transformação da organização social para uma sociedade essencialmente constituída 

sob a acumulação e circulação de informações (DIVINO, 2018). 

Os dados pessoais são valiosos no mercado de informação, sendo 

extremamente vantajoso para o fornecedor possuir essas informações, uma vez que, 

conhecendo as preferências e as necessidades de seus clientes ou clientes em 

potencial, da forma mais detalhada possível, pode tomar decisões a respeito de seus 

ambientes competitivos, aumentar a eficiência de seu processo produtivo, diminuir o 

risco de suas operações e assim direcionar seus investimentos (PARCHEN; FREITAS; 

MEIRELES, 2018). 

O êxito dos algoritmos e sistemas de captação de dados e de rastreio de 

movimentação online dos usuários da internet se deu em consonância com o avanço 

da tecnologia e das redes sociais. Atualmente, estes espaços virtuais tornaram-se 

uma espécie de extensão da vida do internauta e, através deles, são divulgados seus 

dados pessoais, a história, os pensamentos, os gostos. Por meio das redes sociais, o 

usuário também recebe informações e interage neste mundo virtual paralelo e 

totalmente personalizável, adequado aos seus interesses, em troca da especificação 
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cada vez mais cirúrgica da publicidade e do aumento das chances de sucesso das 

empresas detentoras destas informações (VERBICARO; MARTINS, 2018). 

Ocorre que o consumidor, justamente por sua vulnerabilidade, sequer tem 

conhecimento das consequências da vigilância de sua vida virtual e do 

processamento de seus dados pessoais, como, por exemplo, a classificação das 

pessoas em categorias conforme a avaliação de seus riscos, e a consequente 

discriminação ao acesso a determinados bens e serviços, em evidente diminuição de 

sua autonomia e ameaça a seus direitos de personalidade (MENDES, 2015). 

Assim, tendo em vista os riscos e as consequências do tratamento de dados 

pessoais para o consumidor neste mundo livre, veloz e global, é que desponta a 

necessidade de proteção destes indivíduos contra as práticas abusivas de mercado e, 

em especial, contra a utilização indevida de seus dados pessoais. 

Em agosto de 2018 foi promulgada a Lei 13.709, posteriormente alterada pela 

Medida Provisória 869 de 2018, que por sua vez sofreu correções através do Projeto 

de Lei de Conversão nº 7 de 2019, para dispor sobre a proteção de dados pessoais na 

sociedade brasileira. 

A lei entrará em vigor apenas em agosto de 2020, todavia, já é objeto de 

estudos e especulações, sendo um dos pontos mais sensíveis da nova legislação o 

legítimo Interesse do controlador como base legal para o tratamento de dados dos 

consumidores. Uma previsão semelhante existente tanto da Diretiva Europeia 

95/46/CE e como no Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais já 

havia sido questionada no passado, uma vez que a subjetividade, amplitude e 

maleabilidade da terminologia acaba por constituir verdadeira brecha na legislação, 

vindo a mitigar por completo, aquela que deveria ser a regra no tratamento de dados, 

o consentimento do titula (FERRETI, 2014). 

Assim, o objetivo do presente artigo é verificar se a Lei Geral de Proteção será 

eficiente para preservação dos direitos dos consumidores no Brasil, considerando a 

abertura gerada pela permissão do uso do legítimo interesse do fornecer como base 

legal para o tratamento de dados pessoais. 
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1 Práticas abusivas, vulnerabilidade e legítimas expectativas do 
consumidor no tratamento de dados pessoais  
 

1.1 Práticas abusivas do fornecedor na coleta, uso e tratamento de dados 
pessoais do consumidor 
 

A maioria dos consumidores não entende o porquê de dados de cunho pessoal 

como nome, endereço, e-mail, estado civil, formação, áreas de interesse, etc., serem 

solicitados para todo e qualquer cadastro que é feito nas redes sociais como Facebook, 

Instagram, Twiter e Linkedin, para realização de reservas de voos e hotéis, para 

compra de produtos por meio de comércio eletrônico, afinal não é possível realizar 

nenhuma compra online sem responder um extenso questionário. Sites de notícias e 

buscadores de jurisprudência bloqueiam informações para aqueles que não são 

cadastrados, como forma de obtenção de dados.  

Para utilização de todo e qualquer aplicativo em smartphones não basta o 

cadastro, é necessário dar acesso ao dispositivo de localização, à câmera, e até mesmo 

ao microfone do celular. Ocorre que os usuários não possuem conhecimento sobre os 

riscos aos quais estão sendo expostos em seu dia a dia através do uso dos aparelhos 

celulares, mesmo com a sensação de que estão bisbilhotando suas conversas e 

empurrando propaganda com base no que é falado, o que evidencia a situação de 

hipossuficiência e vulnerabilidade dos consumidores. 

As tecnologias evoluíram e com elas surgiram novas práticas de marketing. 

Em primeiro lugar, a forma como o material publicitário é divulgado evoluiu: já não 

se trata apenas de mensagens que chegam às caixas de correio eletrônico, mas 

também de mensagens publicitárias para padrões de comportamento que surgem nos 

smartphones e nos computadores (SANTANA; CHERMAN, 2017). 

Em segundo lugar, as mensagens publicitárias são cada vez mais 

especificamente direcionadas: já não se baseiam em simples perfis dos clientes, as 

informações sobre as atividades dos consumidores são cada vez mais rastreadas e 

conservadas, analisadas através de métodos automáticos mais sofisticados 

(PARCHEN; FREITAS; MEIRELES, 2018). 

Diversas são as técnicas que possibilitam a extração de valiosas informações 

através do computador e do smartphone do usuário, sendo as mais utilizadas os 

cookies e os spywares, tecnologias de controle da navegação da internet. Os 

primeiros, são marcadores digitais automaticamente inseridos nos sites visitados, 
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nos discos rígidos do computador do consumidor, em sua casa e seu local de trabalho, 

que possibilitam a identificação e memorização de todos os seus movimentos. Os 

segundos, permitem interceptação de mensagens e o monitoramento ininterrupto da 

máquina, possibilitando acesso ao e-mail e tudo que estiver armazenado no 

computador (MENDES, 2014, p. 100-106). 

Após coletados, esses dados são processados por algoritmos através de 

diversas técnicas avançadas. Uma vez extraídas e processadas, essas informações 

pessoais dos cidadãos passaram a ser livremente utilizadas como combustível 

direcionador dos fornecedores dessa sociedade de consumo em massa, que hoje 

consegue analisar o comportamento e o desejo de compra dos consumidores, 

colocando no mercado produtos cada vez mais focados ao seu público alvo, criando 

uma falsa necessidade de consumo através da utilização de técnicas avançadas de 

neuromarketing (PARCHEN; FREITAS; MEIRELES, 2018). 

A utilização de estratégias acediosas de marketing e de publicidade focada em 

grupos de consumidores pode ser caracterizada como assédio ao consumo, que 

constitui a prática de condutas agressivas, que afetam diretamente a liberdade de 

escolha do consumidor e, em situações mais graves e continuadas, seus próprios 

projetos de vida. Tais práticas comerciais atentam contra a esfera psíquica do 

consumidor, que acaba cedendo às pressões do mercado, e ferem os direitos previstos 

no artigo 6º, IV, no artigo 37, parágrafo 2º e no artigo 39, IV, do Código de Defesa do 

Consumidor (VERBICARO; RODRIGUES; ATAÍDE, 2018). 

Importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor trouxe, em seu 

artigo 37, a definição de publicidade abusiva de forma meramente exemplificativa e 

não limitada, por se tratar de um conceito que evolve tanto a ideia de exploração do 

consumidor, como também outros valores que sejam caros à sociedade de consumo – 

o respeito à criança, ao meio ambiente, a segurança e a sensibilidade do consumidor. 

Portanto, pode-se afirmar que publicidade abusiva é toda aquela que não é enganosa, 

mas contraria os valores e os direitos fundamentais da Constituição Federal 

(BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2017, p. 314-315). 

Da mesma forma, não poderia o legislador exaurir todas as práticas abusivas 

através do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, por isso, deixou claro que a 

lista que descreve as condutas proibidas é também meramente exemplificativa.  
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Desta forma, três janelas foram inseridas no códex para dar flexibilidade ao 

preceito das práticas abusivas contra o consumidor: a mencionada indicação de que o 

artigo 39 da lei é apenas exemplificativo; o próprio preceito, que se utiliza de 

conceitos fluidos, nos termos dos incisos IV e V; e a enumeração de que toda e 

qualquer prática abusiva deve ser coibida, nos termos do artigo 6º, inciso IV 

(BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2017, p. 325-326). 

Nos ensinamentos de Antônio Hermann Benjamim, “são práticas abusivas 

aquelas que violam os padrões ético-constitucionais de convivência no mercado de 

consumo, ou ainda, contrariem o próprio sistema difuso de normas legais e 

regulamentares de proteção ao consumidor” (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2017, 

p. 932). 

Para Bruno Miragem (2016), de acordo com critérios do direito comparado, 

especialmente considerando o artigo 9º da Diretiva Europeia 2005/29/CE, a 

categoria do assédio de consumo contemplada a generalidade de violações pelo 

fornecedor de seus deveres de boa-fé em respeito à liberdade de escolha do 

consumidor em acordo com os bons costumes reconhecidos no mercado de consumo, 

sendo considerada uma prática abusiva do mercado. 

A doutrina brasileira e a jurisprudência têm demonstrado sensibilidade ao 

afirmar que as práticas comerciais abusivas listadas no artigo 39 do Código de Defesa 

do Consumidor são exemplificativas e, portanto, devem ser conhecidas de acordo 

com o critério da razoabilidade, respeitando especialmente os hipervulneráveis como 

as crianças, os deficientes, os analfabetos e os idosos, o que possibilita através de 

uma construção, considerar que o assédio ao consumo constitui tanto uma forma de 

publicidade abusiva, como uma prática abusiva perpetuada pelo fornecedor 

(MIRAGEM, 2016). 

Por outro lado, destaca-se a existência da constante vigilância dos 

consumidores na economia atual, para que a produção possa ser customizada, e 

vendida através do marketing também customizado, através das referidas técnicas de 

assédio ao consumo. Ou seja, o fornecedor necessita conhecer seus consumidores, e o 

faz através da coleta de seus dados pessoais, que então fica exposto e fragilizado 

perante o mercado de consumo, sofrendo com decisões tomadas pelas empresas a 

partir de informações pessoais armazenadas, que podem influenciar negativamente 

suas chances de vida (MENDES, 2015).  
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Esse é o caso do processamento de dados pessoais cujo efeito é a 

discriminação do consumidor do mercado. Para Laura Schertel Mendes (2015), este 

tipo de processamento será considerado ilegítimo, independente do consentimento 

do consumidor, por ferir não apenas o direito à proteção de dados, mas 

especialmente, o princípio da igualdade, protegido pela Constituição Federal. 

Novas formas de discriminação passam a ser possíveis a partir da associação 

entre tecnologias da informação e o armazenamento de enormes quantidades de 

dados pessoais, como por exemplo a discriminação estatística, prática que associa 

atributos aparentemente inofensivos, como idade, gênero, nacionalidade ou endereço 

a grupos de consumidores, com dados cuja a identificação pelo fornecedor é mais 

difícil, como nível de renda, risco de inadimplência, de forma que estes consumidores 

passam a receber tratamentos diferenciados, através da imposição de preços ou 

condições de contratação diferentes (MENDES, 2015). 

Diante do que foi exposto, os riscos de toda esta vigilância e processamento de 

dados por meio de avançadas tecnologias são evidentes, uma vez que pela 

classificação e categorização das pessoas, resta estabelecido o fácil ou difícil a 

determinados bens e serviços, de forma discriminatória e abusiva. Como 

consequência, o consumidor sofre ameaça a sua personalidade, tem diminuída sua 

autonomia, sua capacidade de autodeterminação, suas oportunidades sociais, e as 

próprias chances de vida (MENDES, 2015). 

Agora, cumpre entender como a sua vulnerabilidade agravada reconhecida 

pelo Código de Defesa do Consumidor reflete no direito de proteção de suas 

expetativas legitimas. 

 

1.2 A vulnerabilidade dos consumidor e suas legítimas expectativas 
quanto ao uso de seus dados pessoais 
 

O artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor institui como 

princípio que deve balizar a orientação do intérprete, o reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Este princípio é a base 

indispensável para o funcionamento de todo o microssistema, porquanto reconhece 

que a relação consumidor-fornecedor é naturalmente desigual, sendo preciso conferir 

ao primeiro os instrumentos necessários para defender-se.  
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A vulnerabilidade, portanto, decorre da ideia de que o consumidor está 

potencialmente sujeito a ser ofendido, seja no sentido físico, psíquico ou econômico 

do termo. O jurista francês Jean-Pascal Chazal esclarece que “se o consumidor deve 

ser protegido pela lei, não é porque ele é sistematicamente lesionado, mas porque é 

suscetível de sê-lo pela simples razão de defender- se mal, de não estar bem armado 

para fazer frente a seu parceiro-adversário que é o fornecedor (CHAZAL, 2000, p. 

247). 

Conforme a doutrina de Claudia Lima Marques “vulnerabilidade é uma 

situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o 

sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma 

característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção." 

(BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2017, p. 117). 

A vulnerabilidade do consumidor, segundo a autora, pode ser de quatro tipos: 

técnica, jurídica ou cientifica, fática e, conforme entendimento mais recente, 

informacional. Neste sentido leciona que (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2017, p. 

117-123):  

 

Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui conhecimentos específicos 
sobre o objeto adquirido e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às 
características do bem ou quanto à sua utilidade, o mesmo ocorrendo em matéria 
de serviços. [...] Já a vulnerabilidade jurídica ou científica, é a falta de 
conhecimentos jurídicos específicos, conhecimento de contabilidade ou de 
economia. [...] Há ainda a vulnerabilidade fática, ou socioeconômica, em que o 
ponto de concentração é o outro parceiro contratual, o fornecedor que, por sua 
posição de monopólio, fático ou jurídico, por seu grande poder econômico ou em 
razão da essencialidade do seu serviço, impõe a superioridade a todos que com 
ele contratam. 

 

Quanto à vulnerabilidade informacional, trata-se da vulnerabilidade básica do 

consumidor, intrínseca e característica deste e de seu papel na sociedade, pois o que 

caracteriza a hipossuficiência do consumidor é justamente seu déficit informacional 

(BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2017, p. 123-126). 

Na sociedade contemporânea da informação, a vulnerabilidade informacional 

merece atenção especial, uma vez que a fragilidade do consumidor não é exatamente 

a falta de informação. Ao contrário, apesar de o consumidor aparentemente ter 

acesso abundante a toda e qualquer tipo de informação através da internet, essa é, 

muitas vezes, manipulada, controlada, superficial, limitada, ou conseguida somente 

após o click (MARQUES; KLEE, 2014).  
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Nos ensinamentos de Erik Jayme, segundo o qual, “no que concerne às novas 

tecnologias, a comunicação, facilitada pelas redes globais, determina uma maior 

vulnerabilidade daqueles que se comunicam”, trazendo o comércio eletrônico consigo 

“a questão do sistema jurídico de proteção efetiva dos consumidores” (CANTO, 

2013). 

Diversas são as dificuldades enfrentadas pelo consumidor quando se fala, por 

exemplo, em comercio eletrônico: as formas de oferta, devendo ser definido se o site 

é por si uma modalidade de oferta; as questões envolvendo publicidade (metatags, 

spam, cybersquatting, publicidade oculta, cookies); o dever de informação no 

ambiente virtual; o direito de arrependimento; o dever de boa-fé na utilização das 

tecnologias; o documento digital eletrônico, assinatura digital e autoria, e por último, 

e não menos importante, a proteção dos dados pessoais dos consumidores (JAYME, 

2003, p. 86). 

Evidenciada, portanto, que a vulnerabilidade inerente à relação de consumo 

transforma-se com o advento das novas tecnologias, o que gera um agravamento da 

fragilidade do consumidor.  

Nesse contexto, verifica-se a vulnerabilidade do consumidor em concreto 

quando se fala em tratamento de dados pessoais, seja por causa de sua 

vulnerabilidade técnica, por possuir menos conhecimento que o fornecedor a 

respeito da forma como a tecnologia capta, processa, trata, e circula seus dados 

pessoais; de sua vulnerabilidade jurídica ou científica, por não possuir informações 

sobre a verdadeira finalidade da solicitação de seus dados pessoais e sobre o que será 

feito com o eles; ou pela própria vulnerabilidade fática, uma vez que a posição do 

econômica do fornecedor, mais forte, acaba tirando a opção do consumidor de 

fornecer, ou não, seus dados pessoais para que possa adquirir o produto ou fazer uso 

do serviço, de forma que o usuário acaba sofrendo uma verdadeira imposição 

(MENDES, 2015). 

Justamente pela vulnerabilidade do consumidor é que o princípio da proteção 

das legítimas expectativas do consumidor tem um importante papel no 

processamento de dados pessoais no âmbito de uma relação de consumo. Esse 

princípio, considerado como parte da teoria da confiança, busca proteger as 

"expectativas legítimas que nasceram no outro contratante, que confiou na postura, 
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nas obrigações assumidas e no vínculo criado através da declaração do parceiro." 

(MENDES, 2014). 

Neste sentido, importante referir que o Código de Defesa do Consumidor 

propôs a revitalização de um dos princípios gerais do direito, denominado princípio 

da boa-fé objetiva, que representa o valor da ética, veracidade e correção dos 

contratantes, operando de diversas formas e em todos os momentos do contrato, 

desde a sua negociação até sua execução. O princípio da boa-fé como cláusula geral, 

serve de paradigma para as relações provenientes da contratação em massa e deve 

incidir na interpretação dos contratos (PEIXOTO, 2003). 

Eleita como princípio informador das relações de consumo a boa-fé permite a 

recondução do consumidor ao equilíbrio contratual, mediante a "superação" de sua 

vulnerabilidade, posto que atua como instrumento de harmonização das relações de 

consumo, sendo assim o princípio máximo orientador do Código de Defesa do 

Consumidor e basilar de toda a conduta contratual que traz a ideia de cooperação, 

respeito e fidelidade nas relações contratuais (PEIXOTO, 2003). 

Marques ensina que o princípio da boa-fé objetiva possui muitas funções na 

formação e na execução das obrigações, tais como ser fonte de novos deveres 

especiais de conduta durante o vínculo contratual, os chamados deveres anexos; ser 

causa limitadora do exercício, antes lícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos; e 

ainda na concreção e interpretação dos contratos (MARQUES, 2016, p. 221). 

Na definição de Judith Martins-Costa (1999, p. 24), a boa-fé objetiva é regra 

de conduta e pode ser entendida como "modelo de conduta social, arquétipo ou 

standard jurídico, segundo o qual cada pessoa deve ajustar a própria conduta a esse 

arquétipo, obrando como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, 

probidade". 

Tal princípio impõe não apenas mera intenção, mas como objetivo primordial 

de conduta, exigência de respeito, lealdade, cuidado com a integridade física, moral e 

patrimonial, devendo prevalecer deste a formação inicial da relação de consumo. 

Além de limitar práticas abusivas, a boa-fé gera deveres secundários de conduta, que 

impõe as partes comportamentos necessários, ainda que não previstos 

expressamente nos contratos, que devem ser obedecidos a fim de permitir a 

realização das justas expectativas surgidas em razão da celebração e da execução do 

contrato (MARQUES, 2006). 
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Refere-se àquela conduta que se espera das partes contratantes, com base na 

lealdade, de sorte que toda cláusula que infringir esse princípio é considerada 

abusiva. Isso porque o artigo 51, XV do Código de Defesa do Consumidor diz serem 

abusivas as cláusulas que “estejam em desacordo com o sistema de proteção do 

consumidor”, dentro do qual se insere tal princípio por expressa disposição do artigo 

4º, caput e inciso III. 

Sob o signo da boa-fé a relação entre os contratantes ganha "conteúdo novo", 

devendo ser pautada pelos valores da lealdade e cooperação, privilegiando-se o 

respeito à confiança e as expectativas legítimas da contraparte (PEIXOTO, 2003). 

Assim, como a boa-fé possui um papel relevante no tratamento dos dados pessoais, 

seus efeitos incidem nas relações jurídicas que versem sobre o tema, uma vez que tem fundo 

contratual, com destaque para o consentimento. Por isso, para a análise da legitimidade do 

tratamento de dados deve levar em conta a boa-fé objetiva, as expectativas legítimas do 

consumidor, bem como os impactos e os riscos do tratamento de dados pessoais para o 

consumidor (MENDES, 2014). 

 

2 Limites do legítimo interesse do controlador 

 

2.1 Lei 13.709/2018 e o legítimo interesse do controlador como hipótese 
autorizativa para o tratamento de dados pessoais  
 

A Lei 13.709/2018, promulgada em 14 de agosto do ano de 2018 e conhecida 

como Lei Geral de Proteção de Dados, constitui importante passo no caminho para a 

proteção constitucional do cidadão brasileiro na sociedade da informação, em 

resposta aos novos desafios propostos pelas redes sociais, as tecnologias de vigilância, 

o marketing comportamental, a transferência internacional de dados e tantas outras 

(MENDES, 2011). 

O ponto de gravitação desta nova lei é a pessoa, os dados pessoais são o objeto 

e a sua finalidade é a proteção da personalidade, assegurando assim a privacidade, a 

liberdade, a igualdade e o livre desenvolvimento da personalidade em vista do 

tratamento de dados pessoais (MENDES, 2016). 

Um dos pressupostos fundamentais da Lei é que o tratamento de dados não 

poderá ser realizado sem que haja uma base normativa que o autorize. Assim, os 

tratamentos de dados pessoais deverão passar por um crivo quanto à sua 

legitimidade, dado que somente serão legítimos aqueles tratamentos que se 
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enquadrem em ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 7º ou no artigo 23 da 

Lei 13.709/2018. 

Ao total, são previstas onze hipóteses autorizativas para o tratamento de dados 

pessoais, dentre elas, o consentimento do titular; o cumprimento de obrigação legal 

ou regulatória pelo controlador dos dados; a execução de contrato ou de 

procedimentos contratuais preliminares; o exercício regular de direito em processo 

judicial, administrativo ou arbitral;  para a proteção da vida ou da incolumidade 

física do titular ou de terceiros; para a tutela da saúde, exclusivamente, em 

procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade 

sanitária; para a proteção do crédito; pela administração pública, para a execução de 

políticas públicas previstas em leis e regulamentos; e finalmente, para atendimento 

de interesses legítimos do controlador ou de terceiros. 

O legítimo interesse do controlador ou de terceiros é trazido pelo legislador no 

capítulo II da Lei Geral de Proteção de Dados, intitulado “do tratamento de dados 

pessoais”, na seção I, denominada “dos requisitos para o tratamento de dados 

pessoais”, que traz esta hipótese autorizativa para o tratamento de dados no inciso IX 

do artigo 7º, e depois, no artigo 10º e incisos, tece mais observações, todavia, não há 

nenhuma definição do que vem a ser este “legítimo interesse”, constituindo assim 

esta base legal para o tratamento de dados pessoais um dos pontos mais sensíveis da 

nova legislação. 

Este hiato conceitual foi trazido de forma proposital pelas autoridades 

legislativas, visando manter a fundamentação jurídica do legítimo interesse do 

controlador com significado amplo, flexível, e com aplicação concreta. O intuito desta 

previsão legal é, justamente, manter seu caráter casuístico e maleável para que possa 

abarcar situações infindáveis que não poderiam ser previstas uma a uma na lei 

(MALDONADO, 2019, p. 194). 

Segundo Laura Schertel Mendes e Danil0 Doneda (2016) esta base legal se 

afigura como uma espécie de cláusula geral, na qual opera-se um teste de 

proporcionalidade entre os interesses na utilização dos dados pessoais, que são do 

controlador ou de terceiros, e os direitos do titular, sendo de fato um dos pontos mais 

delicados da nova legislação. 

Importante observar que na primeira versão do projeto da lei, o legitimo 

interesse sequer constava no rol das hipóteses legais para o tratamento de dados. Foi 
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então na segunda consulta pública que ocorreu um debate entre o setor empresarial e 

a sociedade civil e acadêmicos sobre a necessidade de se trazer a base legal do 

legitimo interesse para a lei brasileira, como uma hipótese mais flexível e pertinente 

ao cenário de uso intensivo de dados. Por outro lado, houve uma preocupação de que 

o legitimo interesse viesse acompanhado de requisitos para a sua aplicação (BIONI, 

2019, p. 250).  

Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe como requisitos que o 

tratamento de dados realizado com base legal do legitimo interesse não viole os 

direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados e que medidas para garantir a 

transparência de tal tratamento sejam adotadas. O diploma ainda trouxe duas 

situações exemplificativas que podem ser entendidas como legítimo interesse: (i) 

apoio e promoção de atividades do controlador; e (ii) proteção do exercício regular de 

direito do titular ou prestação de serviço que o beneficie (BIONI, 2019, p. 250). 

Como se pode observar, a hipótese enseja um duplo desafio:  compreender o 

que pode ser considerado legítimo interesse do controlador ou de terceiros, e avaliar 

em que medida esse legítimo interesse pode ser alegado diante dos direitos e 

liberdades fundamentais do titular. 

Ocorre que a própria LGPD não resolve eventuais conflitos, na medida em que 

não prevê a prevalência prioritária dos direitos dos titulares de dados, mas somente 

daqueles em relação aos quais a situação concreta exigir a proteção. Com o 

desenfreado desenvolvimento tecnológico, o fundamento dos interesses legítimos 

acaba por alcançar uma ampla gama de atividades de processamento de dados que 

podem surgir ao longo do tempo, por força dos avanços de inovação que estão em 

constante ascensão (COSTA, 2018). 

Uma aplicação vaga da provisão e a facilidade de abuso para a qual ela pode 

dar origem poderá constituir uma fraqueza do sistema legal por representar uma 

ferramenta para o esvaziamento da proteção legal oferecida ao indivíduo, bem como 

uma lacuna na proteção daqueles valores estabelecidos pela lei (FERRETI, 2014). 

Tendo em vista a ausência de orientação, há uma preocupação sobre qual tipo 

de interesse se qualifica como legítimo a ponto de sobrepor-se ao direito 

fundamental à proteção de dados e à liberdade do usuário. Isto torna-se 

particularmente relevante a partir do momento em que de acordo com a legislação, é 
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o próprio controlador de dados que realiza a avaliação do teste de ponderação entre 

os seus interesses e os direitos fundamentais do titular dos dados (FERRETI, 2014). 

Veja-se que o “apoio e promoção das atividades do controlador” constitui 

expressão demasiadamente ampla, o que poderá servir de brecha legislativa para 

justificar todo e qualquer tratamento de dados que não possua outra base legal 

autorizadora. Embora útil e necessário, apoiar o tratamento de dados pessoais com 

base no argumento de interesses legítimos é extremamente desafiador e não pode ser 

considerada uma autorização genérica. Muito pelo contrário, sua aplicação deve ser 

rígida e muito bem justificada e balizada, sob pena de serem cometidos abusos e 

invasão da privacidade dos titulares, o que tornará inócuas as disposições da lei 

(COSTA, 2018). 

Assim, para aprofundamento e devida compreensão da terminologia 

“interesses legítimos do controlador ou de terceiros”, bem como visando o estudo da 

correta utilização desta base legal para tratamento de dados pessoais no Brasil, 

propõe-se revisar os textos legais e a boa pratica da União Europeia, tendo em vista 

haver uma influência direta do processo legislativo europeu na lei brasileira, devido 

ao longo processo de construção de um consenso transnacional acerca dos princípios 

básicos que regem a matéria de proteção de dados pessoais (MENDES; BIONI, 2019). 

Em relação à Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu, a previsão do 

legítimo interesse é trazida pelo legislador tanto no preambulo da norma como na 

Seção II, intitulada “princípios relativos à legitimidade do tratamento de dados”, que 

assim dispõe: 

 
(30) Considerando que, para ser lícito, o tratamento de dados pessoais deve, 
além disso, ser efetuado com o consentimento da pessoa em causa ou ser 
necessário para a celebração ou execução de um contrato que vincule a pessoa em 
causa, ou para o cumprimento de uma obrigação legal, ou para a execução de 
uma missão de interesse público ou para o exercício da autoridade pública, ou 
ainda para a realização do interesse legítimo de uma pessoa, desde que os 
interesses ou os direitos e liberdades da pessoa em causa não prevaleçam; que, 
em especial, para assegurar o equilíbrio dos interesses em causa e garantir ao 
mesmo tempo uma concorrência real, os Estados-membros são livres de 
determinar as condições em que os dados pessoais podem ser utilizados e 
comunicados a terceiros no âmbito de atividades legítimas de gestão corrente das 
empresas e outros organismos; que, do mesmo modo, podem precisar as 
condições em que a comunicação a terceiros de dados pessoais pode ser efetuada 
para fins de mala direta ou de prospecção feita por uma instituição de 
solidariedade social ou outras associações ou fundações, por exemplo de carácter 
político, desde que respeitem as disposições que permitem à pessoa em causa 
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opor-se, sem necessidade de indicar o seu fundamento ou de suportar quaisquer 
encargos, ao tratamento dos dados que lhe dizem respeito; [...] 
Artigo 7º. Os Estados-membros estabelecerão que o tratamento de dados 
pessoais só poderá ser efetuado se: [...] f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou 
terceiros a quem os dados sejam comunicados, desde que não prevaleçam os 
interesses ou os direitos e liberdades fundamentais da pessoa em causa, 
protegidos ao abrigo do nº 1 do artigo 1º. 

 

Como se observa, a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu não trouxe em 

seu bojo detalhes sobre como se daria a análise da correta aplicação dos interesses 

legítimos em casos concretos, o que gerou aplicações divergentes desta base legal nos 

estados membros da União Europeia.  

Estudos realizados pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29º, órgão consultivo 

europeu independente em matéria de proteção de dados e privacidade, revelaram a 

falta de harmonização na interpretação e no uso do legitimo interesse, motivo pelo 

qual passou-se a defender a necessidade de criação de uma orientação adicional para 

uso entre os países, especialmente considerando que o interesse legítimo poderia 

suplantar os direitos e liberdades fundamentais dos titulares dos dados.  

Assim, em 09 de abril de 2014 Grupo de Trabalho do Artigo 29º divulgou um 

estudo, compilado no documento intitulado como Parecer 06/2014, o qual então 

traçou diretrizes e orientações para aplicação dos interesses legítimos como 

fundamento para tratamento de dados pessoais. A partir do documento foi 

apresentada uma definição sobre o legítimo interesse, nos seguintes termos: 

 

O conceito de “interesse” está estreitamente relacionado com o conceito de 
“finalidade” referido no artigo 6.º da diretiva, embora se trate de conceitos 
distintos. Em matéria de proteção de dados, a “finalidade” é a razão específica 
pela qual os dados são tratados: o objetivo ou a intenção do tratamento de dados. 
Por outro lado, um interesse é o objetivo mais abrangente que o responsável pelo 
tratamento pode ter no tratamento, ou o benefício que o responsável pelo 
tratamento retira – ou que a sociedade pode retirar – do tratamento. [...] Um 
interesse deve ser definido de forma suficientemente clara para permitir a 
realização do teste da ponderação em relação aos interesses e aos direitos 
fundamentais da pessoa em causa. Além disso, o interesse em jogo deve ser 
igualmente «do responsável pelo tratamento». Tal exige que se trate de um 
interesse real e atual, algo que corresponda a atividades atuais ou a benefícios 
esperados num futuro muito próximo. Por outras palavras, os interesses que 
sejam demasiado vagos ou especulativos não serão suficientes.[...] A natureza do 
interesse pode variar. Alguns interesses podem ser preponderantes e benéficos 
para a sociedade em geral, tal como o interesse da imprensa em publicar 
informações sobre corrupção governamental ou o interesse em desenvolver 
investigações científicas (sob reserva de garantias adequadas). Outros interesses 
podem ser menos prementes para a sociedade em geral ou, pelo menos, o 
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impacto da sua prossecução na sociedade pode ser mais variável ou 
controverso.[...] Por conseguinte, um interesse pode ser considerado legítimo 
desde que o responsável pelo tratamento possa prosseguir esse interesse em 
conformidade com a legislação em matéria de proteção de dados e a demais 
legislação aplicável. Por outras palavras, um interesse legítimo deve ser 
admissível nos termos da lei. 

 

Em suma, o Parecer 06/2014 propôs que, inicialmente, fosse verificado se 

existiriam, de fato, interesses legítimos em jogo. Esses interesses deveriam ser reais e 

atuais, não sendo admitidos interesses demasiadamente vagos e especulativos. 

Convencidos de que se estaria diante de interesses legítimos, passar-se-ia então à 

aplicação do chamado “balancing test” ou “teste de ponderação” entre os interesses 

legítimos do responsável pelo tratamento (ou terceiros) e os interesses ou direitos e 

liberdades fundamentais do titular dos dados.  

Neste sentido, o estudo do Grupo de Trabalho do Artigo 29 (2014) destacou 

que dentre os direitos e as liberdades fundamentais consagrados na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia e na Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, há vários que podem entrar em conflito com o direito ao respeito pela vida 

privada e o direito à proteção de dados pessoais, tais como a liberdade de expressão e 

de informação, a liberdade das artes e das ciências, o direito de acesso aos 

documentos, bem como, por exemplo, o direito à liberdade e à segurança, a liberdade 

de pensamento, de consciência e de religião, a liberdade de empresa, o direito de 

propriedade, o direito à ação e a um tribunal imparcial ou a presunção de inocência e 

os direitos de defesa.  Desta forma, foi destacado que para que o interesse legítimo do 

responsável pelo tratamento prevaleça, o tratamento de dados deveria ser necessário 

e proporcional, de forma a possibilitar o exercício do direito fundamental em causa. 

Na avaliação do impacto do tratamento, segundo o órgão consultivo, deveria 

ter-se em conta quer as consequências positivas e as negativas, que podem incluir 

potenciais decisões ou ações futuras por parte de terceiros, situações nas quais o 

tratamento possa conduzir à exclusão ou à discriminação de pessoas e à difamação 

ou, de forma mais abrangente, situações nas quais exista o risco de prejudicar a 

reputação, o poder de negociação ou a autonomia do titular dos dados, ponderando 

que dados aparentemente inócuos, quando tratados em grande escala e combinados 

com outros dados, podem dar azo a inferências sobre dados mais sensíveis (GRUPO 

DE TRABALHO DO ARTIGO 29.º, 2014). 
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A importância do Parecer 06/2014 é inegável tendo em vista que 

posteriormente, o próprio Regulamento Europeu de Proteção de Dados o utilizou 

como base e internalizou grande parte do vocabulário e das orientações relativas ao 

legítimo interesse e ao teste de proporcionalidade (BIONI, 2019, p. 250), a saber: 

 

Considerando (47) Os interesses legítimos dos responsáveis pelo tratamento, 
incluindo os dos responsáveis a quem os dados pessoais possam ser comunicados, 
ou de terceiros, podem constituir um fundamento jurídico para o tratamento, 
desde que não prevaleçam os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais 
do titular, tomando em conta as expectativas razoáveis dos titulares dos dados 
baseadas na relação com o responsável. Poderá haver um interesse legítimo, por 
exemplo, quando existir uma relação relevante e apropriada entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento, em situações como aquela em que o 
titular dos dados é cliente ou está ao serviço do responsável pelo tratamento. De 
qualquer modo, a existência de um interesse legítimo requer uma avaliação 
cuidada, nomeadamente da questão de saber se o titular dos dados pode 
razoavelmente prever, no momento e no contexto em que os dados pessoais são 
recolhidos, que esses poderão vir a ser tratados com essa finalidade. Os interesses 
e os direitos fundamentais do titular dos dados podem, em particular, sobrepor-
se ao interesse do responsável pelo tratamento, quando que os dados pessoais 
sejam tratados em circunstâncias em que os seus titulares já não esperam um 
tratamento adicional. Dado que incumbe ao legislador prever por lei o 
fundamento jurídico para autorizar as autoridades a procederem ao tratamento 
de dados pessoais, esse fundamento jurídico não deverá ser aplicável aos 
tratamentos efetuados pelas autoridades públicas na prossecução das suas 
atribuições. O tratamento de dados pessoais estritamente necessário aos 
objetivos de prevenção e controlo da fraude constitui igualmente um interesse 
legítimo do responsável pelo seu tratamento. Poderá considerar-se de interesse 
legítimo o tratamento de dados pessoais efetuado para efeitos de comercialização 
direta.[...] 
Artigo 6º. Licitude do tratamento.  
1.   O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma 
das seguintes situações: [...] f) O tratamento for necessário para efeito dos 
interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por 
terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades 
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se 
o titular for uma criança. O primeiro parágrafo, alínea f), não se aplica ao 
tratamento de dados efetuado por autoridades públicas na prossecução das suas 
atribuições por via eletrónica. 

 

Voltando então ao cenário brasileiro, a Lei 13.709/2018 , à semelhança do 

Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais, também aponta para a 

necessidade de execução de um teste de proporcionalidade, por meio do qual 

realizar-se-ia o balanceamento entre a promoção das atividades do controlador e os 

direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados, demonstrando-se a adoção 

de medidas eficazes e capazes de comprovar a observação de todas as normas 

aplicáveis ao uso da base legal do legítimo interesse (BIONI, 2019, p. 253). 
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Diferentemente do Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados 

Pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe em seu corpo exemplos de legitimo 

interesse do controlador: a promoção de suas atividades do controlador, bem como o 

exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, nos 

temos dos incisos I e no do artigo 10º da Lei. Aqui, se enquadrariam, dentre outros, 

os tratamentos de dados para fins publicitários e de marketing, que possuem como 

principal engrenagem os dados pessoais, que são utilizados para personalizar a oferta 

e o próprio bem e que em muitos casos, possuem receita oriunda da publicidade e 

marketing como a base de sustentação do modelo do negócio (BIONI, 2019, p. 263). 

Por conseguinte, surge a preocupação de que o legítimo interesse seja utilizado 

como fundamento legal para o tratamento de dados pessoais para fins de análise 

comportamental e oferta de publicidade direcionada ao consumidor vulnerável. 

Deste modo, seria tão importante aferir se há um interesse legitimo do fornecedor 

como verificar se as legitimas expectativas do consumidor e direitos serão 

respeitados, de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. 

 

2.2 Uso do Diálogo das fontes com o Código de Defesa do Consumidor em 
limitação ao legítimo interesse do fornecedor  
 

O tratamento de dados pessoais no âmbito do relacionamento entre 

consumidores e fornecedores consiste numa relação de direito privado, mais 

especificamente em uma relação de consumo, sujeita a uma pluralidade de normas 

do ordenamento jurídico brasileiro, como a Constituição Federal, o Código de Defesa 

do Consumidor e, a partir de agosto de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados, bem 

como outras legislações mencionadas no presente artigo (MENDES, 2014, p. 191). 

Cumpre à doutrina e aos operadores do direito harmonizar as mais diversas 

normas sobre a proteção de dados pessoais, de modo a construir soluções aptas a 

proteger o cidadão à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos da 

Constituição Federal, bem como do princípio da vulnerabilidade do consumidor, 

garantido pelo Código de Defesa do Consumidor (MENDES, 2014, p. 192). 

Para tanto, deve ser utilizado o diálogo das fontes, que constitui uma proposta 

de solução para o desafio de aplicação das leis no complexo sistema de direito 

privado atual, de conflito de leis no tempo, através de um modelo de aplicação 

simultânea, coerente e coordenada de fontes normativas diversas, à luz da 
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Constituição Federal de 1988. A expressão diálogo das fontes foi utilizada pela 

primeira vez pelo professor Erick Jayme, em seu Curso Geral de Haia, no ano de 

1995, em uma tentativa de expressar a necessidade de aplicação de leis de direito 

privado coexistentes, na busca de uma solução flexível, útil e coerente, de 

interpretação mais favorável ao mais fraco da relação (MARQUES, 2016, p. 756). 

Posteriormente, esta proposta de solução pós-moderna para coordenação de 

fontes, adequada aos atuais fenômenos jurídicos complexos, que não poderiam ser 

resolvidos pelas regras de ab-rogação, derrogação e revogação, foi trazida ao Brasil e 

consagrada pela jurista Claudia Lima Marques (2016, p. 756-760), que propôs trazer 

mais harmonia e cooperação entre as normas do ordenamento jurídico do que 

exclusão. Através do diálogo, as fontes plurais não mais se excluem, ao contrário, 

mantem suas diferenças, cabendo ao aplicador da lei coordená-las através de 

soluções harmonizadas e funcionais, com efeitos úteis a estas fontes. 

Segundo a autora (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2017, p. 148): 

 

Nestes casos difíceis há convivência de leis com campos de aplicação diferentes, 
campos por vezes convergentes e, em geral, diferentes (no que se refere aos 
sujeitos, em um mesmo sistema jurídico, há um “diálogo das fontes” especiais e 
gerais, aplicando-se ao mesmo caso concreto, tudo iluminado pelo sistema de 
valores constitucionais e de direitos fundamentais. 

 

E mais, o método do diálogo das fontes possibilita uma aplicação do conjunto 

de fontes a favor do consumidor, permitindo assegurar à pessoa humana, 

consumidora, uma tutela especial conforme os valores e princípios constitucionais de 

proteção (MARQUES, 2016, p. 791). 

Nesse sentido, dentre os diálogos possíveis, destaca-se o diálogo de 

complementariedade e subsidiariedade entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o 

Código de Defesa do Consumidor, que permitirá coordenar toda a proteção dos 

dados pessoais, para que se alcance uma resposta normativa unitária e eficaz para o 

desafio enfrentado pela sociedade da informação, ante a vulnerabilidade do 

consumidor no processo de coleta e tratamento de dados, bem como os riscos aos 

quais ele está exposto, seja no sentido te ter diminuída sua autonomia, ou no sentido 

de ser discriminado no mercado de consumo. 

Importante ressaltar que o próprio legislador, ao elaborar a Lei 13.709/2018, 

se preocupou em promover este diálogo, conforme se verifica no texto do artigo 2º, 
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inciso VI, em que a defesa do consumidor é trazida como um dos fundamentos da 

proteção de dados.  

O artigo 45 da nova lei dispõe que as hipóteses de violação do direito do titular 

no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de 

responsabilidade previstas na legislação pertinente, ou seja, autoriza expressamente 

a aplicação das penalidades já previstas no Código de Defesa do Consumidor.  

Por fim, o artigo 64, estabelece que os direitos e princípios expressos na Lei 

Geral de Proteção de dados não excluem outros previstos no ordenamento jurídico 

pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em o Brasil seja parte. 

Trata-se de previsão de suma importância, pois dispõe que a nova lei deve ser 

interpretada de maneira harmoniosa e integradora em nosso sistema jurídico, 

justamente nos moldes do diálogo das fontes (CARVALHO; FERREIRA, 2018).  

Veja-se que assegurar um direito fundamental do consumidor à proteção de 

seus dados pessoais implica na compatibilização e coexistência do postulado que é 

base do nosso ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana, uma vez que os 

dados pessoais nada mais são do que direitos da personalidade (RUARO, 2018). 

Isto significa, exemplificadamente, que os responsáveis pelo tratamento não 

poderão invocar o legítimo interesse para monitorizar indevidamente as atividades 

dos consumidores, combinar grandes volumes destes dados, provenientes de 

diferentes fontes e recolhidos inicialmente noutros contextos e para outros fins, e 

criar ou comercializar perfis complexos das personalidades e das preferências dos 

clientes sem que estes tenham conhecimento, disponham de um mecanismo viável 

que lhes permita exercer o direito de oposição, sem falar do seu consentimento 

informado.  

Tal atividade de elaboração de perfis é suscetível de representar uma 

intromissão significativa na vida privada do consumidor, de forma os interesses e os 

direitos da pessoa em causa devem prevalecer sobre o interesse do responsável pelo 

tratamento (GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29.º, 2014). 

Numa época em que existe um crescente desequilíbrio na capacidade de 

informação, em que, quer governos, quer organizações empresariais, vêm 

acumulando volumes sem precedentes de dados sobre as pessoas e têm cada vez mais 

condições para elaborar perfis pormenorizados que permitem prever os seus 

comportamentos, é mais importante do que nunca assegurar que o interesse das 
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pessoas em preservar a sua privacidade e a sua autonomia seja protegido (GRUPO 

DE TRABALHO DO ARTIGO 29.º, 2014). 

Desta forma, evidente que a vulnerabilidade inerente à relação de consumo 

transforma-se com o advento das novas tecnologias, o que gera um agravamento da 

fragilidade do consumidor, cabendo aos operadores do direito, novamente, garantir o 

reequilíbrio das relações jurídicas de consumo. 

A este respeito, o parecer 06/2014 do Grupo de Trabalho do artigo 29 salienta 

que “a legislação em matéria de defesa do consumidor, em especial as leis que 

defendem os consumidores contra práticas comerciais desleais, é igualmente muito 

relevante neste contexto.” 

Portanto, para que um tratamento de dados pessoais seja considerado legítimo 

nas relações de consumo, é preciso que sejam atendidas as seguintes condições: o 

tratamento de dados deve levar em conta a boa-fé objetiva, as expectativas legítimas 

do consumidor, bem como os impactos e os riscos do tratamento de dados pessoais 

para o consumidor. 

 

Conclusões 

 

Possibilitar a autodeterminação informativa do cidadão depende de um 

controle objetivo da legitimidade no tratamento dos dados pessoais, que por sua vez 

reduzirá os impactos e os riscos do tratamento destes para o consumidor vulnerável, 

garantindo assim a eficiência da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse controle 

objetivo torna-se ainda mais relevante no mercado de consumo, em que a 

discrepância de poderes e de informação entre consumidores e fornecedores é tão 

grande que dificulta ao consumidor a tomada de decisão livre e informada a respeito 

do fluxo de seus dados. 

Assim, tendo em vista o estudo realizado, restou evidenciado que o legítimo 

interesse do controlador dos dados deve ser utilizado com parcimônia e cautela, 

balanceando os interesses do titular das informações e dos agentes de tratamento, 

com o uso de um teste de proporcionalidade já adotado pelo padrão europeu, que 

visa aferir se há um legitimo interesse do controlador, e se a boa-fé objetiva, as 

legítimas expectativas do cidadão, bem como e seus direitos fundamentais e 

consumeristas serão respeitados, em um diálogo entre a Lei Geral de Proteção de 
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Dados e o Código de Defesa do consumidor, não podendo ser admitido, a título de 

exemplo, a coleta de dados pessoais para uso em práticas comerciais e publicitárias 

abusivas, como o assédio de consumo. 
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19. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA DE 

PREVENÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS FUNDADAS EM HEURÍSTICAS 

COMPORTAMENTAIS 
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Amália Rosa de Campos1 

Introdução 
 

 

Estudos realizados nas searas de psicologia comportamental e neurociência 

têm revelado uma verdade inconveniente: o papel da racionalidade no 

comportamento humano, especificamente no que tange ao processo de formação de 

uma decisão, é bem menor do que o aprioristicamente concebido. 

Esse padrão de operação mental – e as distorções que daí advém -, por certo, 

também se espraiam para o âmbito das decisões propaladas por julgadores, que 

segundo evidências, com maior frequência do que o desejável, são afetadas por fatos 

extralegais que tendem a ser superestimados em detrimento de processos cognitivos 

racionais. 

Nesta senda, visa o presente estudo a determinar de que forma a inteligência 

artificial pode auxiliar os operadores do direito a tomarem consciência de sua 

tendência a enviesamentos e, ato contínuo, exercerem seu poder de veto sobre os 

impulsos do sistema automático, dando prevalência ao sistema deliberativo. 

Para tanto são traçadas inicialmente algumas inarredáveis considerações 

acerca do funcionamento do pensamento humano, com ênfase na dicotomia entre os 

sistemas que o compõem, passando-se na sequência a conceituar e caracterizar as 

heurísticas comportamentais que mais comumente são objeto de trato doutrinário e 

a determinar, com o auxílio de dados extraídos a partir de pesquisas 

comportamentais, como e em que medida esses vícios mentais influenciam as 

decisões judiciais. Ao final, são abordadas questões elementares acerca do que seja a 

inteligência artificial e de quais são as suas principais características, passando-se a 
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identificar quais as contribuições que ela pode trazer não só no que pertine à 

identificação de casos mais propensos a sofrerem enviesamento, mas também como 

ferramenta voltada à desconstituição de comportamentos tendenciosos por parte de 

julgadores. 

A abordagem técnico-científica empregada no estudo proposto é 

essencialmente hipotético-dedutiva, na medida em que precisamente se pretende 

confirmar ou refutar a hipótese provisória de que é possível o emprego de 

inteligência artificial para mitigação de vieses comportamentais.  

Em termos procedimentais, pretende-se recorrer essencialmente à 

metodologia comparativa – empregada tanto no que pertine às características de 

cada sistema que compõe o pensamento humano, como no que tange às formas como 

a inteligência artificial pode ser arquitetada - e sistêmica - uma vez que 

essencialmente se investiga as perturbações – input/output – que as ciências 

computacionais podem gerar nas ciências jurídicas. 

Sob o prisma interpretativo, o método eleito é essencialmente sociológico. No 

mais, a pesquisa tem natureza eminentemente teórica e descritiva e, no tocante a seu 

objeto, pauta-se em estudo bibliográfico e documental. 

Trata-se de tema atual e de absoluta relevância para acender os debates 

acadêmicos acerca das possibilidades – e limites – do emprego da inteligência 

artificial na gestão de processos e das cortes judiciárias. 

 

1 Noções introdutórias sobre pensamento humano e heurísticas 
comportamentais 
 

Para que se possa tratar das heurísticas e vieses do comportamento humano é 

de bom alvitre que, em um primeiro momento, sejam destinadas algumas linhas 

acerca do processo de tomada de decisões e dos sistemas de pensamento humano, a 

fim de desmistificar algumas equivocadas e superadas crenças acerca da integral 

racionalidade dos processos decisórios. 

Pois bem, aqui cumpre iniciar referindo que pesquisas conduzidas na seara de 

neurociência e psicologia cognitiva2 revelaram de forma extreme de dúvidas que o 

                                                      
2 Segundo a doutrina “[...] a neurociência cognitiva se vale do estudo do funcionamento da estrutura 
cerebral de forma associada ao comportamento, visto que este proporciona uma ligação entre as 
experiências subjetivas e a atividade cerebral a ela correspondente” (In: SILVA, 2018, p. 27). De outra 
banda, “a psicologia cognitiva é o ramo da psicologia experimental que estuda os processos mentais 
superiores, incluindo memória, raciocínio, aprendizagem, resolução de problemas, julgamento, 
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processo de tomada de decisões voluntárias tem início, em realidade, de forma 

inconsciente3 e que o papel da consciência racional não é o de desencadear o ato 

volitivo propriamente dito, mas o de exercer – ou não - poder de veto sobre os 

impulsos já gerados (FREITAS, 2018, p. 58). 

A constatação de que na dinâmica do pensamento humano a consciência 

assume um papel póstumo de balizadora de ações impulsivas, encontra respaldo, de 

igual sorte, em estudos conduzidos por especialistas em economia comportamental.4 

Para eles, o pensamento humano pode ser dividido – ficticiamente e para fins 

exclusivamente didáticos - em dois sistemas5 que assim podem ser sumarizados: 

 

O Sistema 1 funciona automaticamente e o Sistema 2 está normalmente em um 
confortável modo de pouco esforço, em que apenas uma fração de sua capacidade 
está envolvida. O Sistema 1 gera continuamente sugestões para o Sistema 2: 
impressões, intuições, intenções e sentimentos. Se endossadas pelo Sistema 2, 
impressões e intuições se tornam crenças, e impulsos se tornam ações 
voluntárias. Quando tudo funciona suavemente, o que acontece na maior parte 
do tempo, o Sistema 2 adota as sugestões do Sistema 1 com pouca ou nenhuma 
modificação [...] Quando o Sistema 1 funciona com dificuldade, ele recorre ao 
Sistema 2 para fornecer um processamento mais detalhado e específico que 
talvez solucione o problema do momento. O Sistema 2 é mobilizado quando 
surge uma questão para a qual o Sistema 1 não oferece uma resposta [...] 
(KAHNEMAN, 2012, p. 21). 

 

Tem-se, pois, um sistema intuitivo, que opera de forma automática e célere, 

responsável por alimentar com suas impressões e memórias um sistema deliberativo. 

                                                                                                                                                                     
tomada de decisão e linguagem. Muitos psicólogos que aderem a essa perspectiva frequentemente 
comparam o pensamento humano às operações de um computador gigante envolvido em um cálculo 
complexo [‘metáfora do ordenador’], o qual recebe informação e em relação a ela procede a 
transformações, armazenamentos, recuperações e utilizações; nesse sentido, pensar é processar 
informações. (In: COSTA, 2016, p. 42). 
3  Essencialmente, o cérebro humano sofre uma descarga elétrica que desencadeia o processo de 
decisão cerca de 400ms (quatrocentos milissegundos) antes de a pessoa tomar consciência de que 
pretende agir. Considerando que há uma janela de 550ms (quinhentos e cinquenta milissegundos) 
entre o início do processo decisório e a prática do ato volitivo propriamente dito, isso significa que a 
consciência humana dispõe de ínfimos 150ms (cento e cinquenta milissegundos) para tolher o impulso 
inicial. (In: LIBET, 1999, p. 47 e 52). 
4 Veja-se, neste sentido: COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. Direito & Economia. 5. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010, p. 36-7; e WOLKART, Erik navarro. Análise Econômica do Processo 
Civil: como a economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. São Paulo: 
Thomson Reuters, 2019, p. 406-10. 
5 Aqui, pede-se vênia para a transcrição de perspicaz exemplo trazido por Thaler e Sunstein, ao 
explicarem o funcionamento dos sistemas cognitivos: “If you are a television fan, think of Mr. Spock 
of Star Trek fame as someone whose Reflective System is always in control. ( aptain Kirk: ‘You’d 
make a splendid computer, Mr. Spock.’ Mr. Spock: ‘That is  ery kind of you,  aptain!’) In contrast, 
Homer Simpson seems to have forgotten where he put his Reflective System. (In a commentary on 
gun control, Homer once replied to a gun store clerk who informed him of a mandatory five-day 
waitin  period before buyin  a weapon, ‘Fi e days? But I’m mad now’)”. (In: THALER; SUNSTEIN, 
2009, p. 22). 
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Este, por sua vez, caracteriza-se por despender tempo e esforço apenas para realizar 

tarefas cognitivas mais complexas, razão pela qual tende, em situações de menor 

complexidade, a simplesmente confiar nos dados que lhe foram repassados pelo 

sistema automático e aquiescer com o comportamento indicado por este último 

(MORAES; TABAK, 2018, p. 627). 

Pois bem, aqui impende registrar que os já mencionados sistemas de 

pensamento humano se valem de diversos recursos a fim de assegurar a otimização 

do processo de tomada de decisões. O objetivo é que decisões acertadas sejam 

tomadas com o menor dispêndio de esforço e de tempo possível (COMISSÃO DE 

VALORES IMOBILIÁRIOS, 2015, p. 5). 

Neste cenário, uma das ferramentas das quais a mente humana mais se vale 

são as denominadas heurísticas, assim compreendidas como “[...] atalhos cognitivos 

ou simplificações de que se vale inconscientemente quando se está diante de 

situações que exijam o processamento de informações complexas e a tomada de 

alguma decisão” (MORAES; TABAK, 2018, p. 629).  

O que ocorre, todavia, é que esses “[...] juízos intuitivos, não fundamentados, 

baseados em conhecimento parcial, experiência ou suposições [...]” (COSTA, 2016, p. 

44), embora no mais das vezes sejam adequados aos fins a que se destinam, podem 

sujeitar o processo decisório a erros substanciais e reiterados, usualmente 

desencadeados por alguma falha nos açodados processos dedutivos realizados pelo 

sistema automático e pela sugestionabilidade do sistema reflexivo (THALER; 

SUNSTEIN, 2009, 22-3). 

Pois bem, considerando-se os limites objetivos da presente pesquisa, a análise 

proposta será centrada6 nas 03 (três) principais heurísticas do pensamento humano 

que, segundo a melhor doutrina, acabam por gerar julgamentos e conclusões 

tendenciosos: a ancoragem, disponibilidade e representatividade (TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1974). 

                                                      
6 Para uma análise mais detalhada das heurísticas, vieses, falácias e instintos do comportamento 
humano, veja-se, respectivamente: FENOLL, Jordi Nieva. Inteligencia artificial y processo 
judicial. Madri: Marcial Pons, 2018, p. 45-52; COSTA, Eduardo José da Fonseca. Levando a 
Imparcialidade a Sério: proposta de um modelo interseccional entre processo, economia e 
psicologia. São Paulo: PUCSP. Tese (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2016; p. 48-59; e FREITAS, Juarez. Sustentabilidade – Direito ao Futuro. 4.ed., Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 147-84; e ROSLING, Hans; ROSLING, Ola; RÖNNLUND, Ana Rosling. 
Factfulness: Ten reasons we are wrong about the world – and why tihngs are better than you 
think. Londres: Sceptre, 2017. E-book. 
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A heurística da ancoragem, em síntese, “[...] faz com que a exposição prévia a 

uma informação nos leve a considerá-la fortemente na tomada de decisão ou na 

formulação de estimativas, independentemente de sua relevância para o que é 

decidido ou estimado” (COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS, 2015, p. 6).  

Costuma ser ela subdividida pelos especialistas em dois tipos: a ancoragem 

por insuficiência de ajuste, que essencialmente ocorre quando o indivíduo parte de 

um dado conhecido e a partir dele faz adaptações para mais ou para menos, a fim de 

estimar um dado que não conhece, sendo que o que normalmente ocorre é que os 

ajustes não são suficientes para tornar a estimativa idônea (THALER; SUNSTEIN, 

2009, p. 23); e a ancoragem por efeito de priming, na qual o cérebro faz livres 

associações com palavras, conceitos e números aleatórios aos quais já esteve exposto 

e os utiliza como parâmetro para sugerir um resultado a um problema que se lhe 

apresenta (COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS, 2015, p. 8). 

Por sua vez, a heurística da disponibilidade exsurge da grande dificuldade que 

o sistema 1 possui de distinguir a noção de frequência com a de facilidade de acesso à 

informação (KAHNEMAN, 2012, p. 87). Assim, o pensamento humano tende a 

considerar que uma ocorrência é mais provável quando acessa com relativa facilidade 

diversos exemplos de acontecimentos similares (COSTA, 2016, p. 48). 

A heurística da representatividade, por fim, pode ser concebida como a 

tendência que o cérebro humano tem de estimar a probabilidade de um evento ou a 

veracidade de uma informação (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974, p. 1124), com 

fundamento unicamente em algumas características que elas tenham em comum com 

ocorrências análogas (MORAES, TABAK, 2018, p. 632). 

Ora, essa breve incursão no pensamento humano já permite verificar, na 

mesma linha de percuciente lição de Juarez Freitas (2018, p. 66), que  

 

[...] o sistema primitivo confunde facilidade cognitiva com verdade, abusa das 
heurísticas e simplifica demais, especialmente ao substituir questões difíceis por 
fáceis, a par de inventar causas. [...] e é predisposto a confirmar as impressões 
iniciais, quaisquer que sejam, vendo somente aquilo que quer ver. 

 

 Feitas essas inarredáveis e sucintas considerações acerca das heurísticas 

comumente adotadas no processo cognitivo humano, cabe agora passar ao estudo de 

seus reflexos no proferimento de decisões judiciais. 
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2 Reflexos das heurísticas na produção de decisões judiciais 

 

As evidências analisadas até o presente momento, por suposto, têm o condão 

de colocar em xeque assertivas tais como as de que “[...] justice, with its blindfold 

and its balance, is supposed to be independent from extrajudicial factors”7 e de que 

“o juiz [...] é uma criatura de racionalidade quase ilimitada; que tem a capacidade de 

desligar seus vieses e preconceitos, suas emoções, etc.” (MORAES, TABAK, 2018, p. 

632) 

Isso porque, se todo o ser humano está sujeito a enviesamentos e se os 

julgadores são seres humanos, forçoso concluir que todos os julgadores são sujeitos a 

vieses comportamentais (REDWINE, 2018). Assim, “não há como desconsiderar tais 

predisposições automáticas ou vieses (biases)” (FREITAS, 2018, p. 60) e negar que 

“[...] o cérebro do julgador, como o de qualquer outro ser humano, ostenta 

inclinações que afetam a qualidade global de suas decisões interpretativas” 

(FREITAS, 2018, p. 60).  

Nesta senda, e com fundamento nas pesquisas comportamentais já analisadas, 

é possível afirmar que, em realidade, os julgadores costumam basear seu processo 

decisório essencialmente em uma das seguintes opções: para aqueles casos em que 

há domínio das normas aplicáveis, as informações são processadas pelo sistema 1, de 

forma intuitiva, cabendo ao sistema 2 apenas adequar a vontade manifestada às 

normas existentes; ou, para os casos em que não é possível de antemão determinar 

qual a solução que o direito confere para o problema posto – assim também 

denominados hard cases -, valer-se do sistema 2 para, através de operações mentais 

mais complexas e deliberadas, ratificar ou retificar os impulsos emanados do sistema 

1 (MORAES, TABAK, 2018, p. 644). 

Diante desse quadro, pois, é forçoso reconhecer que, muito embora a ciência 

do direito tenha estabelecido diversos mecanismos8 para incentivar que os julgadores 

profiram decisões técnicas e imparciais mediante o efetivo uso de seu sistema 

                                                      
7  Em tradução livre: “a justiça, com seu véu e sua balança, deve ser independente de fatores 
extrajudiciais”. (In: CHEN; PHILIPPE, 2018, p. 1). 
8 A título meramente exemplificativo, pode-se trazer à baila: a) o direito ao juiz natural e as exceções 
de impedimento/suspeição, a fim de evitar julgador tendenciosos e manipulação do resultado; b) os 
princípios do devido processo legal e contraditório, que obrigam o julgador a levar em consideração 
outra versão dos fatos antes da tomada de decisão e a observar uma marcha pré-ordenada do 
processo; c) o duplo grau de jurisdição, voltado à correção de eventual impropriedade de uma decisão 
originária; e d) as regras de distribuição do ônus da prova e os critérios hermenêuticos de solução de 
anomias ou antinomias, que estabelecem critérios objetivos a serem adotados pelo magistrado. 
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reflexivo, estabelecendo inclusive critérios hermenêuticos objetivos a fim de guiar a 

interpretação judicial9, o que de fato ocorre é que “[...] o ambiente social exige 

tamanha quantidade de processamento de informações e de tomada de decisões, que 

é inviável processar informação e tomar decisão de maneira controlada e deliberada 

em todas as situações da vida” (MORAES, TABAK, 2018, p. 644), de modo que com 

uma frequência maior do que a desejada os julgamentos acabam sendo baseados em 

fatores exógenos e absolutamente irrelevantes para o processo (SILVA, 2018, p. 41). 

A fim de melhor ilustrar a gama de circunstâncias aleatórias que impactam a 

formação do convencimento do julgador, pede-se vênia para sumariamente fazer 

menção a pesquisas de natureza comportamental que apontaram que: 

 

a) quando solicitado a julgadores que jogassem dados com resultados pré-
definidos de 3 e 9 antes de analisar um caso, estes mesmos julgadores tendiam a 
prolatar sentenças com tempo de condenação mais próximos dos números 
apresentados nos dados, com efeito de ancoragem de 50% (cinquenta por cento);  
b) quando controlados os números de pedidos de liberdade condicional julgados 
em determinado período e sua proximidade com as refeições e intervalos 
realizadas pelos julgadores, constatou-se que um número maior de pedidos foi 
concedido quando os magistrados se encontram descansados e recentemente 
alimentados – taxa de 65% (sessenta e cinco por cento) - e que, conforme 
aumentam o cansaço e a fome há sensível decréscimo do número de 
contemplados – a taxa gradativamente se aproxima de zero -;  
c) que quando a data do julgamento coincide com o dia do aniversário do réu, há 
uma chance 1% (um por cento) maior de o réu não ser sentenciado à pena de 
prisão e uma redução de 3% (três por cento) no tempo de duração da pena - 
incidência esta que dobra quando a raça do julgador e do réu é a mesma; 
d) os magistrados são 2% (dois por cento) mais propensos a negar pedidos de 
asilo quando em decisão anterior um pedido da mesma natureza foi deferido à 
pessoa diversa;  
e) perdas inesperadas de importantes partidas de jogos de futebol de uma liga 
juvenil implicam em sentenças cerca de 159 (cento e cinquenta e nove) dias mais 
longas para os menores infratores que foram julgados até uma semana após o 
evento – incidência que aumenta exponencialmente se o réu for negro – pelo 
julgador do time que perdeu a partida. 10 

                                                      
9  Como bem adverte Juarez Freitas, “[...] embora os argumentos linguísticos, sistêmicos e 
consequenciais pareçam, à primeira vista, suficientes para o jurista, sobremodo se aplicados de 
maneira cumulativa, o certo é que costumam ocultar opções inconscientes e, não poucas vezes, 
representam burlas frontais ao poder de veto da razão. Quando isso ocorre, a fundamentação 
intersubjetiva e a coerência soçobram. (In: FREITAS, 2013, p. 224-5). 
10 Uma análise minuciosa dos estudos científicos retro sumarizados pode ser obtida através da leitura, 
respectivamente, das seguintes obras: KAHNEMAN, Daniel. Rápido e Devagar: duas formas de 
pensar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, E-book, p. 85 e 33; CHEN, Daniel L.; PHILIPPE, Arnaud. 
Clash of norms: Judicial leniency on defendant birthdays. Disponível em: 
https://ideas.repec.org/p/tse/wpaper/32763.html. Acesso em 30 mar. 2019; CHEN, Daniel L. 
PHILIPPE, Arnaud. Machine learning and the Rule of Law. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3302507. Acesso em 30 mar. 2019. EREN, 
Ozcan; MOCAN, Naci. Emotional Judges And Unlucky Juveniles. Disponível em: 
https://www.nber.org/papers/w22611.pdf. Acesso em 30 mar. 2019. 
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Face às constatações alhures expostas, o que se deve perquirir, em 

continuação, é se existem alternativas hábeis a impedir que os atalhos mentais 

influenciem de forma tão significativa as decisões judiciais e, em caso afirmativo, 

quais são elas. 

 

3 A Inteligência Artificial e a prevenção das heurísticas nas decisões judiciais 

 

 Verifica-se, na doutrina, posições no sentido de que o tão só fato de a 

existência e poder de influência das heurísticas comportamentais chegar ao 

conhecimento dos julgadores já lhes permitiria, caso efetivamente haja um 

comprometimento destes com um aprimoramento da prestação jurisdicional, que 

tomassem medidas voltadas a assegurar que seu sistema deliberativo controle os 

equivocados atalhos tomados pelo sistema intuitivo11 (LIBET, 1999, p. 51). 

 Nessa senda, uma vez ciente dos principais desvios cognitivos envolvidos na 

atividade jurisdicional, aquele julgador que se mantivesse atento aos seus “pré-

conceitos” e estivesse ciente de que um trabalho racional pressupõe o dispêndio de 

tempo e energia - e a consequente ativação do sistema 2 -, poderia se não eliminar, 

em muito diminuir o efeito dos vieses sobre suas decisões (FREITAS, 2018, p. 70). 

 Não obstante seja essa uma alternativa desejável, é evidente que depende ela 

não só do exercício de autocrítica por parte do magistrado (REDWINE, 2018), mas 

também da existência de circunstâncias externas favoráveis, - eis que, como é sabido, 

em situações de esgotamento, nem mesmo a provocação deliberada do sistema 2 

pode assegurar um resultado confiável (KAHNEMAN, 2012, p. 87). E é justamente 

neste contexto que a inteligência artificial, pode se mostrar como uma “[...] manera 

de huir de los patrones estudiados por la psicologia del piensamiento, muchas veces 

erróneos [...]”12. 

 Ora, ao discorrer acerca da inteligência artificial, pontua Alberto Garcia 

Serrano (2012, p. 7) de imediato que se trata de conceito difícil, quiçá impossível, de 

ser delineado, na medida em que se alicerça na noção de inteligência que, a seu 

                                                      
11  É o que se extrai, igualmente, de estudo conduzido por Daniel Chen (2019, p. 5), para quem “simply 
alerting judges to the fact that their behavior is highly predictable in ways that may indicate 
unfairness may be sufficient to change their behavior”. 
12  Em tradução livre “a maneira de escapar dos padrões estudados pela psicologia comportamental, 
muitas vezes errôneos”. (In: FENOLL, 2018, p. 16). 
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turno, é porosa e genérica, mesmo quando perquirida no contexto do elemento 

humano. 

Não obstante, um bom ângulo de abordagem pode ser extraído a partir dos 

estudos publicados por A. M. Turnig (1950), que, já há mais de seis décadas, atrelou a 

noção de inteligência artificial à capacidade que as máquinas têm, desde que dotadas 

de conjuntos de algoritmos13 corretos, de simular o comportamento humano. Nesse 

contexto, pois, pode-se em apertada síntese afirmar que a inteligência artificial é uma 

ferramenta computacional arquitetada com a finalidade de emular o comportamento 

humano.14 

Aqui merece, outrossim, ser registrado que a simulação do comportamento 

humano comporta graus. Assim, pode-se dizer que a inteligência artificial será fraca 

quando se traduzir precisamente em uma ferramenta utilizada para auxiliar o 

humano a realizar determinadas tarefas cognitivas, caracterizando-se como forte 

quando a máquina deixa de ser um acessório para se transformar em ator principal 

da operação mental necessária à execução da tarefa, é dizer, quando se desenvolve 

até um estágio em que “pensa” por si mesma.15 

Pois bem, feitas essas inarredáveis considerações e partindo-se da já 

estabelecida premissa de que o recurso às heurísticas é mais comum naquelas 

hipóteses em que o julgador identifica de antemão a norma a ser aplicada - o que o 

                                                      
13  Para Eduardo José da Fonseca Costa (2016, p. 48), “os algoritmos [gr. αριθμός = “quantidade”] são 
estratégias que garantem a solução e oferecem resultados infalivelmente corretos, ainda que não se 
compreenda por que elas funcionam. Trata-se, enfim, de receitas que mostram pari passu o 
procedimento necessário à resolução de um problema (e.g., regras para que se realizem operações de 
divisão do tipo 240/30; sequência finita de instruções para que se encontre o máximo divisor comum 
entre dois números inteiros diferentes de zero). Já na lição de Jordi Nieva Fenoll (2018, p. 21), 
correspondem a “[...] el esquema ejecutivo de la máquina almacenando todas las opciones de 
decisi n em funci n de los datos que se  ayan conociendo”. 
14  Para os fins específicos do presente estudo, considerar-se-á como inteligência artificial um ramo da 
ciência da computação voltado a “[...] desenvolver comportamentos inteligentes em computadores, 
com o objetivo de emular o pensamento humano na realização de tarefas do quotidiano, tais como a 
capacidade de compreender e utilizar uma linguagem, o reconhecimento de figuras, aprendizagem ou 
a resolução de problemas. Entre as características que os investigadores esperam conseguir atribuir às 
máquinas, estão as de raciocínio, conhecimento, planeamento, aprendizagem, comunicação, 
percepção e a capacidade para mover ou manipular objetos”. (In: ANDRADE; CARNEIRO; NOVAIS, 
2010, p. 19) 
15 Nesse sentido, leciona o autor que “According to weak AI, the principal value of the computer in the 
study of the mind is that it gives us a very powerful tool. For example, it enables us to formulate and 
test hypotheses in a more rigorous and precise fashion. But according to strong AI, the computer is 
not merely a tool in the study of the mind; rather, the appropriately programmed computer really is 
a mind, in the sense that computers given the right programs can be literally said to understand and 
have other cognitive states. In strong AI, because the programmed computer has cognitive states, 
the programs are not mere tools that enable us to test psychological explanations; rather, the 
programs are themselves the explanations”. (In: SEARLE, 1980, p. 417). 
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predispõe a não analisar as vicissitudes do caso concreto, cedendo ao sistema 

impulsivo -, a criação de programas de computador que possam identificar, já nos 

estágios iniciais de tramitação dos feitos, quais dentre eles demandam menor 

dispêndio cognitivo e, quiçá, quais os magistrados que tendem a não acionar o 

sistema deliberativo quando instados a julgar ações com essas caraterísticas, 

permitirá que os julgadores recebam alertas prévios acerca de sua tendência à 

parcialidade e sejam incentivados – nudged - (THALER; SUNSTEIN, 2009, p. 90) a 

realizar uma análise mais detalhada da lide (CHEN; PHILLIPE, 2018, p. 3). 

 Em suma, vislumbra-se a possibilidade de que algoritmos possam ser 

utilizados para “[...] identify judges who tend to be unmoved by legally relevant 

factors, these techniques can also be used to detect instances where judicial 

decisions can be predicted by legally irrelevante factors”16 – tais como os resultados 

dos jogos de futebol das ligas juvenis, a data do aniversário de uma das partes ou 

mesmo o horário em que realizada a audiência. 

 A vantagem em recorrer-se à inteligência artificial nesses cenários decorre não 

apenas da possibilidade de implementação de sistemas de suporte à decisão, que 

podem analisar muitas variáveis para o fim de apontar ao magistrado uma eventual 

tendência a um comportamento enviesado – a possibilidade de compilação e 

combinação de normas legais aplicáveis, fatos e circunstâncias específicas do caso 

concreto, padrão comportamental do magistrado e influência de ocorrências externas 

em casos análogos é praticamente ilimitada -, mas também da possibilidade de 

utilização de uma ferramenta de gestão de dados que pode atuar como um 

mecanismo de monitoramento dos atos jurisdicionais (ANDRADE; CARNEIRO; 

NOVAIS, 2010, p. 3) – que, como tal, poderia sujeitar o julgador a atos correcionais 

quando, em casos extremos, as tentativas de desenviesamento se mostrem 

infrutíferas, ou mesmo servir de argumento objetivo a ser utilizado pela parte quando 

o decisum precisar ser revisto em segunda instância. 

 Aqui, merece registro o fato de que o Poder Judiciário brasileiro já deu início 

ao desenvolvimento de diversos softwares voltados a auxiliar os julgadores no 

processo de tomada de decisões, embora ainda não se verifique nessas iniciativas 

uma preocupação com a inclusão de algoritmos com a finalidade específica de 

                                                      
16 Em tradução livre “[...] identificar juízes que tendem a ser indiferentes a fatos legalmente relevantes 
[...] e também utilizados para detectar casos nos quais a decisão judicial pode ser prevista em razão de 
fatos legalmente irrelevantes” (In: CHEN, 2019, p. 6). 
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identificar a possibilidade de influência de heurísticas comportamentais no processo 

decisório e de alertar os julgadores acerca deste potencial, visado ao incentivo do 

exercício do poder de veto.17 

E, em certa medida, o caráter embrionário e os limites da iniciativa nacional 

podem ser providenciais, uma vez que o recurso à inteligência artificial como 

ferramenta de auxílio no processo de tomada de decisões precisa ainda ser melhor 

estudado e regulado (NUNES; MARQUES, 2018, p. 9). 

Isso porque, embora o tema seja controverso18, uma pluralidade de estudos19 

relativos a machine learning já demonstra que, justamente por serem produto de 

base de dados e de programações criadas por seres humanos (LAVANCHY , 2018), os 

algoritmos empregados também estão sujeitos a enviesamento e, não raro, acabam 

reproduzindo justamente o comportamento humano que deveriam prevenir, com 

uma agravante: a impossibilidade de acesso dos sujeitos processuais aos motivos e 

                                                      
17 Consoante noticiado largamente pela imprensa nacional, o Supremo Tribunal Federal está em vias 
de implementar sistema denominado “Victor”, que auxiliará na classificação e separação de peças 
processuais e na identificação de temas de repercussão geral. De outra banda, os Tribunais de Justiça 
dos Estados de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rondônia também estão 
desenvolvendo – e alguns já implementando – diferentes sistemas baseados em inteligência artificial, 
que são capazes, entre outros, de realizar automaticamente penhoras e pagamentos em processos de 
execução, efetuar análise da ocorrência de prescrição e de competência e até mesmo selecionar 
processos similares, sugerindo um padrão de voto e de frases a serem utilizadas. (In: 
JURISCORRESPONDENTE, 2019). Na mesma linha, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta 
Região tem investido em inteligência artificial para auxiliar servidores na tarefa de verificar o 
cumprimento de requisitos objetivos para interposição de recursos e identificar quais processos são 
mais propensos à conciliação. (In: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 2019). 
18  Veja-se, neste sentido, que Cass R. Sunstein (2018, p. 9) sustenta que algoritmos lograram corrigir 
tendências de julgadores que envolviam os efeitos da heurística da ancoragem, fundada na raça do 
réu, em decisões sobre a concessão ou não de fiança, justamente por ser possível eliminar essa variável 
do processo de análise ou ainda arquitetá-lo para que mantenha taxas menores de decisões 
desfavoráveis a determinadas raças. Não obstante, o próprio estudioso adverte que “There is no 
assurance, of course, that algorithms will avoid cognitive biases. They could be built to as to display 
them. The only point is that they can also be built so as to improve on human decisions, and precisely 
because they are bias-free. This is simply a specification of the old finding that statistical prediction 
often outperforms clinical prediction”. 
19   Cumpre aqui, a título de exemplo, referir a existência de pesquisas que comprovam que os 
algoritmos utilizados em programas desenvolvidos para prever índices de reincidência e pessoas que 
representam mais risco de cometerem crimes discriminam pessoas de raça negra. Neste sentido, veja-
se: ANGWIN et al.; Machine Bias: There’s software used across the country to predict future 
criminals. And it’s biased a ainst blacks. ProPublica. Disponível em: 
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing. Acesso 
em 08 maio 2019; KUN, Jeremy. Big Data Algorithms can Disciminate, and it’s not clear 
what to do about it. The Conversation. Disponível em: https://theconversation.com/big-data-
algorithms-can-discriminate-and-its-not-clear-what-to-do-about-it-45849. Acesso em 08 maio 2019; 
DOUGLAS, Tom. Biased Algorithms: here’s a more radical approach to creating 
fairness. The Conversation. http://theconversation.com/biased-algorithms-heres-a-more-radical-
approach-to-creating-fairness-109748. Acesso 08 maio 2019. 
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fundamentos da decisão20, que, para os julgadores é exigível em razão do que prevê o 

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal21. 

Por ora, contudo – e dados os limites objetivos do presente estudo -, basta que 

se registre a necessidade de uma maior investigação acerca dos âmbitos, formas e 

limites que a atuação da inteligência artificial deverá observar para que, de fato, 

represente uma efetiva alternativa de desenviesamento de decisões judicias. 

 

Conclusão 

 

À vista dos dados expostos no presente estudo, baseados em sua integralidade 

em evidências extraídas a partir da condução de diversas pesquisas nas áreas de 

psicologia comportamental e neurociência, fica evidente que os operadores do direito 

precisam começar a questionar não se as heurísticas comportamentais existem ou 

têm o condão de influenciar o comportamento humano, mas sim quais as políticas e 

ferramentas que devem ser adotadas pelo Poder Judiciário para que elas não 

influenciem negativamente o processo de tomada de decisões judiciais. 

Em que pese não se discuta a importância de se conscientizar os julgadores 

acerca da forma como ocorrem as operações mentais que redundam na tomada de 

decisões e da – ainda que inconveniente - realidade de que estão eles mais propensos 

a adotar comportamentos enviesados do que o homem médio poderia estimar, os 

resultados positivos de tal desiderato seriam de certa forma diretamente 

proporcionais à capacidade de autocrítica dos magistrados – que, por certo, forma 

um grupo deveras heterogêneo 22  – não só com relação à forma de realizar seu 

                                                      
20  Como bem destacam Dierle Nunes e Ana Luiza Pinto Coelho Marques (2018, p. 9): “[...] por mais 
enviesadas que sejam as decisões proferidas por juízes, sempre se tem certo grau de acesso aos 
motivos (mesmo errados, subjetivos ou enviesados) que os levaram a adotar determinada posição, 
pois, ainda que decidam consciente ou inconscientemente por razões implícitas, suas decisões devem 
ser fundamentadas. Assim, em todos os casos, os afetados podem impugná-las e discuti-las. Por sua 
vez, os resultados alcançados por sistemas de inteligência artificial, conforme abordado 
anteriormente, são indiscutíveis por aqueles que desconhecem o algoritmo e seu funcionamento, como 
é o caso de advogados, juízes e membros do Ministério Público”.  
21 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei 
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, 
em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação”. 
22  Sobre os diferentes perfis étnicos, etários e hermenêuticos dos julgadores, veja-se: GLUCK, Abbe 
R.; POSNER, Richard A. Statutory Interpretation on the bench: a survey of forty-two judges on the 
Federal Courts od Appeals. Harvard Law Review, v. 131, n. 5, p. 1298-1373, 2018.  
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trabalho, mas também no que pertine à identificação de possíveis “pré-concepções” 

que alimentam seu sistema intuitivo. 

Por esta razão, o desenvolvimento de ferramentas informacionais com 

algoritmos capazes de cotejar uma série de informações – fatos relevantes do 

processo; fatos externos ao processo que podem influenciar o julgador; normas 

jurídicas possivelmente aplicáveis; padrão comportamental do magistrado em casos 

análogos – e, com base nelas, concluir pela maior ou menor probabilidade de, no 

caso sob exame, o juiz inadvertidamente ceder às heurísticas comportamentais e 

permitir que elas influenciem no desfecho da demanda, alertando-o sobre tal fato, 

representaria uma forma objetiva de incentivo à racionalidade durante o processo de 

tomada de decisões. 

Não só a inteligência artificial e o machine learning podem apontar casos 

propensos a enviesamento e assim servir como verdadeira ferramenta para decisão 

assistida, como também podem permitir que se trace um perfil mais detalhado do 

Poder Judiciário, gerando novos dados acerca de quais os fatores externos ao 

processo (ocorrências irrelevantes) que mais costumam ser considerados em cada 

tipo de ação, quais as melhores condições de tempo e lugar para o incentivo a 

decisões mais racionais e, até mesmo, qual o índice dos magistrados que, uma vez 

cientes do recurso às heurísticas, lograram por si mesmos – e aqui se retorna à 

possibilidade de exercício da autocrítica – identificar casos nos quais a atenção aos 

fatos irrelevantes do processo deve ser redobrada e o poder de veto exercido. 

Enquanto é certo que o uso de inteligência artificial como forma de combate às 

heurísticas em decisões judiciais no Brasil ainda não é uma realidade, já existem em 

nossa administração judiciária diversas iniciativas voltadas a promover o uso da 

tecnologia para a assistência de magistrados, de modo que o desenvolvimento de 

algoritmos com a finalidade específica de desenviesamento de decisões podem fazer 

parte de um futuro próximo. 

Cumpre registrar, ao fim e ao cabo, que a possibilidade de uso de ferramentas 

informacionais da forma proposta neste estudo, assim como ocorre com o exercício 

de auto avaliação pelos magistrados, tem também suas limitações, dentre as quais se 

destaca o fato de que os programas de computador criados para este fim serão 

produto de um comportamento – e do pensamento – humano, também sujeito a 

vieses. 
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Introdução 

 

Não há dúvidas de que a tecnologia tem impactado o mundo a ponto de causar 

a falsa sensação de que a vida, nos moldes em que era vivida há uma década, hoje 

seria quase que impraticável. 

O avanço das tecnologias está em um ritmo tão célere, que o direito por 

diversas vezes não consegue acompanhá-lo, contudo, essas novas tecnologias 

carecem da regulação de seu uso, por meio da análise dos seus riscos e proveitos em 

favor da sociedade. Assim, deve haver, necessariamente, uma adequação das 

tecnologias para prevenir problemas originários de sua criação. 

Nesta mesma esteira, é possível afirmar que não há qualquer certeza acerca de 

quais repercussões (positivas ou negativas) as novas tecnologias podem causar, assim 

como quais os impactos que podem ser produzidos a partir delas sobre homens e 

sociedade, o que atrai a atenção do Direito, como instrumento que visa a regular os 

comportamentos humanos, buscando harmonização e paz social. 

Em específico, no que toca ao uso da internet, as repercussões geradas 

(especialmente diante do fenômeno da proliferação de “redes sociais”, com a massiva 

adesão de usuários) têm feito com o que o legislador brasileiro busque uma 

regulamentação para que direitos fundamentais sejam resguardados em benefício de 

todos. 

                                                      
1 Doutora e Mestre pela Universidade de Santa Cruz do Sul – RS, UNISC. Especialista em Direito 
Público pela Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul – UNIJU . Professora 
Universitária; CV: http://lattes.cnpq.br/7916229869489370; e-mail: claudiatcagliari@gmail.com.  
2 Mestre pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS, UNISINOS. Especialista em 
Direito Civil pela Universidade Federal de Santa Maria, RS, UFSM. Advogado; Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3746216432985525; E-mail: danilosimionattofilho@gmail.com.  
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Ocorre que nem sempre o direito possui condições de acompanhar a evolução 

da tecnologia, e isto é percebido quando o tema colocado sob enfoque é a rede 

mundial de computadores. 

Não obstante, não há como se olvidar de situações – tão comuns nos dias de 

hoje – em que milhões de pessoas voluntariamente cedem o direito ao anonimato por 

meio de contratos de adesão nos quais a real intenção é única e exclusivamente 

encontrar alguma distração por meio de aplicativos e redes sociais, capitalizando 

fortunas às gigantes da internet que podem vender tais dados pessoais a fim de 

alcançarem outros objetivos (como desequilibrar o jogo democrático, por exemplo, 

como já ocorreu em mais de uma situação nos últimos anos por todo o mundo, como 

revela o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica3). 

A partir da deep web (ou dark web4), desvelou-se uma nova fronteira na qual 

os tradicionais instrumentos jurídicos sofrem diante da inventividade do homem, 

revelando uma fissura que expõe ameaças à sociedade e ao status quo, contrapondo o 

desejo de manutenção da privacidade a outros pilares do Estado Democrático. 

Uma vez que a Constituição Federal alberga o direito ao devido processo legal, 

ampla defesa e contraditório, e veda a utilização de provas ilícitas, e, paralelamente a 

isto, verifica-se a necessidade de se utilizar de expedientes que, a prima facie, não se 

coadunam com o texto da Carta Maior, mais do que a utilização de princípios 

consagrados da hermenêutica para enfrentar situações semelhantes (ponderação, 

proporcionalidade e razoabilidade), nesta velocidade do mundo interconectado, 

advoga-se a tese de que a moral fundada em uma lógica imediatista kantiana cede 

espaço ao princípio responsabilidade, este, da lição de Hans Jonas, como norte 

interpretativo para o horizonte da internet. 

Seguindo estas balizas, desenvolve-se o presente estudo. 

 

1 Internet: território em que o “eu” e tá alheio à lei? 

 

As novas tecnologias surgem na história da humanidade sempre com a 

potencialidade  de  gerar   desconforto  e  estranheza  pelo  simples  fato  de  o  “novo”  

                                                      
3 Empresa que utilizou de dados de milhões de usuários da rede social Facebook, influenciando vários 
sufrágios em todo o mundo, em especial a eleição do Presidente dos Estados Unidos da América, 
Donald Trump, e o plebiscito de saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido como Brexit. 
4 Termos que são utilizados para conceituar a rede mundial de computadores em que, via de regra, não 
é possível o rastreamento dos usuários. 
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demandar um lapso temporal para que seja assimilado pelo homem. 

Desde os tempos antigos, a ciência e a criatividade do ser humano colocam em 

xeque o status quo, repercutindo em alterações nos modos de interagir das pessoas e 

sociedades, o que não escapou da análise de pensadores que, desde há muito tempo, 

voltam suas lentes de observação para este ponto, na busca da tentativa de encontrar 

um norte capaz de guiar a civilização, evitando impactos indesejados a todos.  

 

Toda a ética até hoje – seja como injunção direta para fazer ou não fazer certas 
coisas ou como determinação dos princípios de tais injunções, ou ainda como 
demonstração de uma razão de se dever obedecer a tais princípios – 
compartilhou tacitamente os seguintes pressupostos inter-relacionados: (1) a 
condição humana, conferida pela natureza do homem e pela natureza das coisas, 
encontra-se fixada de uma vez por todas em seus traços fundamentais; (2) com 
base nesses fundamentos, pode-se determinar sem dificuldade e de forma clara 
aquilo que é bom para o homem; (3) o alcance da ação humana e, portanto, da 
responsabilidade humana é definida de forma rigorosa. A argumentação que se 
segue pretende demonstrar que esses pressupostos perderam a validade e refletir 
sobre o que isso significa para a nossa situação moral. Mais especificamente, 
creio que certas transformações em nossas capacidades acarretam uma mudança 
na natureza do agir humano. E, já que a ética tem a ver com o agir, a 
consequência lógica disso é que a natureza modificada do agir humano também 
impõe uma modificação na ética. E isso não somente no sentido de que os novos 
objetos do agir ampliaram materialmente o domínio dos casos aos quais se 
devem aplicar as regras de conduta em vigor, mas em um sentido muito mais 
radical, pois a natureza qualitativamente nova de muitas de nossas ações 
descortinou uma dimensão inteiramente nova de significado ético, não prevista 
nas perspectivas e nos cânones da ética tradicional (JONAS, 2006, p. 29). 

 

O Direito enquanto ciência, superada a compreensão de que se tratava de área 

compartimentada e alheia às demais manifestações da vida, estando, portanto, 

conectado com o mundo e longe de um ideal purista, cumprindo seu papel de 

moderador dos comportamentos humanos, carece de ferramentas para buscar 

compreender de que maneira deve produzir e aplicar normas para que os avanços 

científicos sejam harmonizados com a sociedade, aparando arestas não desejadas, 

para atingir o bem comum. 

Atualmente, o uso da internet pode ser considerado como uma verdadeira 

revolução na humanidade, de modo que o homem, nos mais diversos confins do 

planeta, usufrui dos benefícios de se manter conectado, retirando da grande rede de 

computadores informações úteis para as mais variadas necessidades. 
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Com a democratização e evolução do uso desta poderosa ferramenta, novos 

limites surgem e, com eles, dificuldades de compreensão do mundo e tentativas de 

harmonização entre os homens. 

O fato de ser possível comunicação humana mediante o uso do 

computador/aparelho celular/tablet e outros dispositivos, sem que haja, por vezes, 

meios de se identificar a pessoa que está por trás do agente que se apresenta ao outro 

interlocutor ou ao público em geral, viabiliza a sensação de que o homem na rede não 

se faz presente, de maneira que, nesta falsa hermenêutica da realidade, dá-se a 

entender que os atores envolvidos nas interações da rede são entidades que não 

representam ninguém. 

Eis a problemática: a internet causa a sensação de que o personagem que a 

utiliza é totalmente desvinculado de um indivíduo de “carne e osso” e, assim sendo, 

não só o homem que transita no mundo virtual recebe a sensação de estar acobertado 

por uma espécie de manto da impunidade (em um “mundo” do “tudo pode”), como 

também – com fortes argumentos inclusive – advoga-se a tese de que o direito à 

privacidade pode ser invocado ao ponto de ser encarado como uma franquia 

fundamental intocável do cidadão.  

 

Nunca saberemos se os animais, nossos primos, conseguem conceber-se 
diferentes do mundo que os rodeia. Mas sabemos que o desenvolvimento da 
consciência reflexiva é uma das particularidades do homem: já que podemos 
pensar a nós mesmos, também nos percebemos como distintos do mundo vivo e 
inanimado que nos rodeia. Distintos, mas não forçosamente desunidos. A 
natureza não é humana e, entretanto, em nós ela intervém e limita-nos a 
existência e a identidade. Como construir nossa humanidade, tarefa ainda mais 
árdua porque o homem moderno recusou fundamentá-la em Deus? (ROULAND, 
2008, p. 352-353). 

 

De outra sorte, também não é novidade que existe no mundo de hoje uma 

vigilância que faz com que a utilização da internet possa ser rastreada de maneira que 

o homem, mesmo fantasiando ser um personagem abstrato, possa ser identificado, o 

que ocorre, por exemplo, quando o IP (Internet Protocol) denuncia de onde vêm e 

vão os dados compartilhados na rede de computadores. 

Na realidade, a imensa maioria das atividades produzidas em um ambiente de 

rede produz rastros que fazem com que o cidadão possa ser identificado, e, quando 

necessário, responsabilizado quando violada alguma norma jurídica (em especial em 

casos que denotam a prática de crimes na internet).  
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Assim se dão as relações entre as pessoas e a interação com a rede mundial de 
computadores, que armazena os mais diversos tipos de conteúdos, sejam eles 
disponibilizados pelos próprios usuários a cerca de suas preferências e de sua 
vida privada ou pelos próprios servidores. Acontece que pela interação gerada na 
rede, seu armazenamento e distribuição de conteúdos torna-se tarefa 
praticamente impossível remover informações uma vez que postas on-line 
(OLIVEIRA; BARROS; PEREIRA, 2017, p. 567). 

 

Entretanto, já se comprovou que esta vigilância não está sendo praticada 

somente em benefício da segurança dos cidadãos e das sociedades, mas, ao contrário 

disto, como instrumento de dominação para fins não democráticos ou libertários, a 

serviço de Estados e até mesmo das grandes indústrias, o que revela uma realidade 

na qual a internet não se coaduna com a defesa dos interesses insculpidos no rol de 

direitos e garantias dos países ditos civilizados. 

Observando este poder que pode ser concentrado por meio do acesso dos 

dados dos cidadãos que fazem uso da internet é que se busca um meio termo entre o 

desejo de proteção das pessoas, coibindo-se o ambiente propício às condutas 

indesejadas, e o direito de não ser “bisbilhotado”. 

Dentro desta perspectiva, podem ser citados os denominados cypherpunks5, 

por exemplo.  

 

 Eu lancei a questão de como seria a trajetória mais positiva para o futuro.  
Autoconhecimento, diversidade e redes de autodeterminação. Uma população 
global bastante instruída – não me refiro à educação formal, mas a um alto grau 
de compreensão sobre o funcionamento da civilização humana nos níveis 
político, industrial, científico e psicológico –, decorrente do livre intercâmbio de 
informações, estimulando novas e vibrantes culturas e a máxima diversificação 
do pensamento individual, uma maior autodeterminação regional e a 
autodeterminação de grupos de interesse capazes de se organizar em redes e 
trocar valores rapidamente, cruzando fronteiras geográficas. E talvez o que vimos 
na Primavera Árabe e no ativismo pan-árabe potencializados pela internet tenha 
sido um reflexo disso. No nosso trabalho com o Nawaat.org, que criou o 
Tunileaks, forçando os comunicados oficiais do Departamento de Estado a 
romper a censura do regime e penetrar na Tunísia Pré-Revolucionária, vimos em 
primeira mão o enorme poder que a rede tem de levar as informações para onde 
elas são necessárias, e foi extremamente gratificante nos ver como resultado do 
nosso empenho, na posição de quem está participando daquilo. Acho que a luta 
pela autodeterminação que foi travada lá é a mesma que a nossa. 
Essa trajetória positiva envolveria o autoconhecimento da civilização humana, 
porque o passado não pode ser destruído. Essa trajetória implicaria a 
incapacidade dos Estados neototalitaristas de surgir na prática, devido ao livre 
fluxo das informações e à capacidade das pessoas de conversar entre si em 

                                                      
5 Grupo de pessoas que utiliza a internet com propósitos ativistas para provocarem mudanças sociais, 
políticas e culturais, de cujo rol surge, dentre outros, a figura de Julian Assange, o fundador do site 
WikiLeaks. 



 

 

 
 
392 | Direitos Fundamentais 

 

privado e conspirar contra tendências como essas, sem contar a capacidade do 
microcapital de se distanciar, sem restrições, de lugares inóspitos aos seres 
humanos. 
Com base nesses fundamentos é possível criar uma ampla variedade de sistemas 
políticos. A utopia, para mim, seria uma distopia se houvesse apenas uma. Acho 
que os ideais utópicos devem incluir a diversidade de sistemas e modelos de 
interação. Se olharmos para o agitado desenvolvimento de novos produtos 
culturais e até para a evolução da língua, bem como para o modo como as 
subculturas estão criando os próprios mecanismos de interação potencializados 
pela internet, então, sim, consigo ver que isso tudo abre um caminho positivo 
possível (ASSANGE, 2013, p. 131). 
 
 

Diante desta realidade, verifica-se a tentativa de se produzirem normas 

jurídicas. 

Seguindo esse raciocínio, “se olharmos para o agitado desenvolvimento de 

novos produtos culturais e até para a evolução da língua, bem como para o modo 

como as subculturas estão criando os próprios mecanismos de interação 

potencializados pela internet”  (ASSANGE, 2013, p. 131). 

Percebe-se que, gradualmente, a tecnologia é introjetada na sociedade. As 

informações passavam a circular com mais alcance, sem a possibilidade de 

comprovação de sua veracidade por conhecimento direto da situação noticiada. O 

inflame social das repercussões trazidas por esta nova formatação redundou em um 

texto que conferiu proteção jurídica à esfera privada. 

No Brasil, a preocupação com o uso de dados dos usuários da internet levou o 

Congresso Nacional a aprovar a Lei 13,709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como 

Lei de Proteção de Dados Pessoais, em que, no artigo 2.º, inciso II, encontra-se 

estampado o “respeito à privacidade”.  

O direito à privacidade deverá ser garantido, não podendo haver o tratamento 

de dados que venha a lesar a honra e a intimidade. E não se pode vulnerar o direito à 

proteção de dados pessoais, no sentido de que é contrário à legislação a violação da 

igualdade, das liberdades individuais e do direito a não discriminação. 

Corriqueiramente, o operador jurídico, ao considerar os problemas 

relacionados à era digital, depara-se com situações conflitantes. E isso também 

acontece em relação à proteção de dados pessoais, na medida em que, produto do 

direito à privacidade, extrapola seus limites, comunicando-se livremente com 

conceitos e vocábulos metajurídicos. Primeiramente, está contido no âmbito da 
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privacidade, mas o supera, abarca e ressignifica, funcionando como livre espaço de 

mediação (DONEDA, 2006, p. 403). 

Ocorre que, como acima citado, este “respeito à privacidade” não se traduz em 

uma regra de “tudo pode” como salvo-conduto para que o usuário tenha condições de 

transgredir regras fundamentais insculpidas no ordenamento jurídico, produzindo 

condutas não desejadas. 

Tendo em vista que existem possibilidades de se burlar o rastreamento do 

usuário da internet, como ocorre na “deep web”, a fronteira entre a privacidade e a 

impossibilidade da responsabilização dos sujeitos torna-se demasiadamente tênue, o 

que implica em questionamentos mais profundos acerca da privacidade frente a 

outras garantias fundamentais como o devido processo legal, a proibição de provas 

ilícitas, não incriminação, dentro de uma lógica que aponta, mais do que para juízos 

de ponderação, proporcionalidade e razoabilidade, para um norte interpretativo que 

toma como base o princípio responsabilidade. 

Uma vez que há o risco de que este “respeito à privacidade” seja utilizado 

como instrumento nocivo, o legislador o obtemperou no artigo 4.º da lei citada, 

excluindo a aplicação da norma para casos que envolvem, dentre outros, a segurança 

pública, a defesa nacional, a segurança do Estado e atividades de investigação e 

repressão penais. 

Nos Estados Unidos da América houve caso concreto em que um determinado 

cidadão foi acusado de gerenciar um negócio por meio do uso desta tecnologia que 

possibilita o bloqueio ao rastreamento do IP, nos limites da “deep web”, tendo 

produzido uma enorme quantidade de transações ilícitas e compartilhamento de 

dados que podem se caracterizar como crimes: o caso de Ross Ulbricht6. 

De acordo com o que se verificou neste caso em específico, a descoberta do 

homem por trás do personagem somente se deu mediante a infiltração de agentes do 

FBI (Federal Bureau of Investigation) e ao uso de hackeamento, em possível afronta 

as regras constitucionais. 

Não se tem notícia de caso semelhante no Brasil, mas, dentro deste contexto, 

de que maneira poderia se portar o Poder Judiciário? 

                                                      
6 Este cidadão foi acusado de ser o personagem denominado “Dread Pirate Roberts” (DPR) que 
comandava a rede de negócios Silk Road em que encomendas de assassinatos, tráfico de drogas, 
pedofilia... eram possíveis mediante o pagamento de criptomoedas. 
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Dentro deste cenário, em que a tecnologia mostra caminhos surpreendentes 

jamais antes visitados pelo operador do direito pátrio, urge o questionamento acerca 

da maneira como devem ser vistos princípios constitucionais que, há pouco tempo 

atrás, pareciam intangíveis. 

Não se pode afirmar com certeza qual será o destino da jurisprudência nesta 

senda, porém não como negar que a evolução tecnológica e o uso da internet 

demonstram clara necessidade de profundas reflexões sobre o tema, ganhando 

relevância o estudo do princípio responsabilidade, da lição de Hans Jonas. 

A ética convida a um agir que não permite que se tenha nem a total paralisia, 

nem a morosidade diante de situações concretas que ameaçam o ser humano e a 

sociedade. 

Em casos nos quais a tecnologia avança ao ponto de criar condições propícias 

à prática de condutas nocivas, como supracitado, valores que são caros ao Estado 

Democrático de Direito como estes insculpidos na Carta da República (devido 

processo legal, ampla defesa, proibição de prova ilícita, não autoincriminação...), na 

lógica do princípio responsabilidade, pendem para uma maior flexibilização.  

 

A esperança é uma condição de toda ação, pois ela supõe ser possível fazer algo e 
diz que vale a pena fazê-lo em uma determinada situação. Para o homem 
experimentado, e mesmo para o favorecido pela sorte, pode tratar-se de algo 
mais do que esperança: da certeza de que confia em si mesmo. Mas, por maior 
que seja a confiança em si, só se poderia ter a esperança de que os 
desdobramentos daquilo que já se obteve será, no fluxo imprevisível das coisas, 
aquilo que se desejou. Os homens experientes sabem que um dia podem desejar 
não ter agido desta ou daquela forma. O medo de que falo não se refere a esse 
tipo de incerteza, ou ele pode estar presente apenas como um efeito secundário. 
Com efeito, é uma das condições da ação responsável não se deixar deter por esse 
tipo de incerteza, assumindo-se, ao contrário, a responsabilidade pelo 
desconhecido, dado o caráter incerto da esperança; isso é o que chamamos de 
“coragem para assumir a responsabilidade”. 
O medo que faz parte da responsabilidade não é aquele que nos aconselha a não 
agir, mas aquele que nos convida a agir. Trata-se de um medo que tem a ver com 
o objeto da responsabilidade. Mostramos anteriormente (capítulo 4) que esse é 
um objeto fundamentalmente vulnerável. É possível temer que algo aconteça 
com ele. Também já expusemos detalhadamente o que motivaria alguém a 
assumir tal temor como se fosse o seu próprio e a transformá-lo em dever de 
ação. A responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação em relação a 
um outro ser, que se torna “preocupação” quando há uma ameaça à sua 
vulnerabilidade (JONAS, 2006, p. 351). 

 

Esta empatia do ser humano pelo seu semelhante, característica avessa à falsa 

impressão de que a rede de computadores elimina o componente humano, 



 

 
 
 

Cláudia Taís Siqueira Cagliari & Danilo Simionatto Filho | 395 

 

impedindo que se aflore a heurística do medo capaz de trazer à tona o princípio 

responsabilidade, portanto, é fundamental nestes tempos obscuros em que a defesa 

do “respeito à privacidade”, ao invés de defender o cidadão, volta-se contra ele em 

prejuízo à sociedade. 

 

2 A proteção ao direito à privacidade frente ao devido processo legal e à 
proibição da prova ilícita na Constituição Federal 
 

Como se pode verificar, a tecnologia reuniu condições de gerar meios pelos 

quais a ideia de manutenção de direito à privacidade alcançou um extremo capaz de 

fazer com que as pessoas, utilizando-se da rede mundial de computadores, pudessem 

interagir com interlocutores (e com o público em geral) sem que fosse possível sua 

identificação, escapando, assim, da responsabilidade por seus atos. 

O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema do direito à 

privacidade por mais de uma ocasião, tratando de assuntos relacionados com, por 

exemplo, a quebra de sigilo bancário (RE 389.808), biografias não autorizadas (ADI 

4.815), direito ao esquecimento (ARE 833.248). 

Especificamente no que toca à análise da quebra de sigilo bancário, sob o 

escudo e proteção do direito à intimidade e à privacidade, o tema foi tratado sob a 

ótica da proibição do Estado de se valer das suas prerrogativas causando devassas na 

vida financeira das pessoas, devendo observar, em tais situações, a reserva de 

jurisdição, o que, de certa maneira, tangencia a análise acerca do devido processo 

legal e da proibição da utilização da prova ilícita, correlacionando-se com as situações 

nas quais as pessoas utilizam-se do anonimato para, extrapolando o direito à livre 

expressão, praticar crimes, como ocorre no caso do uso da internet, sem 

rastreamento do IP, viabilizando a prática da pedofilia, do tráfico de drogas, dentre 

outros crimes de alto potencial nocivo à sociedade. 

Ocorre que os crimes cometidos em ambientes digitais diferem destes que não 

são praticados fora dos ambientes de rede, o que reclama outra espécie de tratamento 

por parte do Poder Judiciário, uma vez que não há dúvidas de que o meio empregado 

(internet) traz inúmeras outras consequências diversas daquelas que usualmente se 

verificam no plano meramente material (e não virtual). 

A pesquisa sobre o assunto revela que 
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São inúmeros os benefícios aportados pela digitalização do cotidiano, mas, não 
obstante todas as facilidades, naquilo que diz respeito à privacidade, a internet 
acrescentou questões a um debate já bastante complexo. Para começar, há o fato 
de que o plano físico, material, tem-se mais condição de controle dos nossos 
passos. É evidente que se vive em uma sociedade onde somos constantemente 
vigiados, porém, virtualmente as pegadas são mais profundas. Como dito por 
Thibes (2014, p. 35), se nos ambientes públicos tradicionais. É “[...] possível 
guiar com maior segurança a interação pelos aspectos visíveis do cenário e dos 
observadores presentes, na interação online nunca se sabe ao certo por quem se 
está sendo notado”. Uma segunda alteração é a do ato. Algo divulgado 
virtualmente pode ser potencialmente acessado por todos imediatamente. A 
viralização da informação tornou-se um dos principais atrativos e, ao mesmo 
tempo, um dos maiores perigos da rede. “O modelo viral de expansão significa 
que cada usuário pode compartilhar com vários outros uma informação, o que 
permite sua disseminação em progressão geormétrica” (THIBES, 2014, p. 24-25). 
A internet não permite arrependimento; aquilo que é postado não terá como ser 
pagado de fato. O que se percebe é que, com a popularização da internet, para 
além da intensificação da invasão da privacidade, a população passou a exercer 
um movimento de evasão da privacidade, enaltecendo a exposição deliberada de 
suas informações privadas. A precisão de Bauman (2014, p. 47) é notável: “o 
medo da exposição foi abafado pela alegria de ser notado” (CANCELIER, 2017, p. 
227-228).  

 

O Supremo Tribunal Federal, enfrentando questão relacionada com a 

possibilidade de se valer de prova contida e armazenada em meio digital, em 

momento não tão distante, porém, na velocidade das transformações causadas pela 

tecnologia, imensamente carente de atualização, firmou entendimento no sentido de 

que não há como o Poder Judiciário admitir tal prova por constituir caso em que está 

sendo ferida a inviolabilidade da intimidade das pessoas. 

 

Inadmissibilidade, como prova, de laudos de degravação de conversa telefônica e 
de registros contidos na memória de microcomputador, obtidos por meios ilícitos 
(art. 5º, LVI, da CF); no primeiro caso, por se tratar de gravação realizada por um 
dos interlocutores, sem conhecimento do outro, havendo a degravação sido feita 
com inobservância do princípio do contraditório, e utilizada com violação à 
privacidade alheia (art. 5º, X, da CF); e, no segundo caso, por estar-se diante de 
microcomputador que, além de ter sido apreendido com violação de domicílio, 
teve a memória nele contida sido degravada ao arrepio da garantia da 
inviolabilidade da intimidade das pessoas (art. 5º, X e XI, da CF). 
AP 307, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13-12-1994, P, DJ de 13-10-1995. 

 

De 1995 para os dias de hoje, no entanto, inúmeras outras decisões têm sido 

tomadas no sentido de que, em que pese o direito à inviolabilidade da intimidade e 

da privacidade das pessoas, a Carta Constitucional não alberga direitos absolutos e, 

justamente por isto, no texto constitucional o hermeneuta deve sopesar conflitos 

entre princípios de modo a desvelar, com a utilização de primados como o da 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=307&CLASSE=AP&cod_classe=515&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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proporcionalidade, a ponderação e a razoabilidade, a resposta que melhor atende ao 

caso concreto, em benefício da sociedade, sem descurar dos valores compreendidos 

fundamentais ao constituinte, o que revela, por si só, que há meios de contrapor esta 

regra que não admite o uso de provas ilícitas ao devido processo legal. 

A questão da utilização da prova, quando existente, na rede mundial não é o 

problema em si, de modo que, uma vez havendo publicação de material na internet, 

disponibilizado para o público em geral, não há qualquer divergência relevante 

acerca da possibilidade da utilização por qualquer interessado em benefício de 

eventual direito que busca mediante ação judicial. 

O tema também já foi abordado pelo Supremo, como é possível ver: 

 

As provas produzidas em contexto internacional, na hipótese em que 
amplamente disponíveis ao público em geral, como no caso de publicação na rede 
mundial de computadores, podem ser utilizadas em âmbito interno. Tratados de 
cooperação internacional têm como supedâneo a desburocratização da colheita 
da prova, de modo que, salvo proteção de interesse específico ou disposição 
expressa em sentido contrário, tais acordos não merecem aplicação, por ausência 
de interesse público, se consubstanciarem indevido obstáculo à apuração 
parlamentar. 
MS 33.751, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 15-12-2015, 1ª T, DJE de 31-3-
2016. 

 

Deste modo, a prova obtida junto à internet sequer pode ser imaginada como 

ilícita, posto que disponibilizada a todos para simples acesso. 

A questão que causa maiores indagações é a que diz respeito à prova que é 

obtida de maneira ilícita (e aquelas dela decorrentes, por aplicação da teoria do fruto 

da árvore envenenada), em especial quando se demonstra essencial para coibir e 

repreender a prática de crimes no ambiente virtual, favorecida pelo anonimato que, 

por sua vez, encobre-se na falsa percepção de que a internet é território sem lei e a 

privacidade pode contrapor-se até com mais força do que as prerrogativas do Estado, 

dentre elas, aquelas atinentes à persecução penal. 

Sobre o tema, o Ministro Alexandre de Moraes refere: 

 

A regra deve ser a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, que só 
excepcionalmente deverão ser admitidas em juízo, em respeito às liberdades 
públicas e ao princípio da dignidade da pessoa humana na colheita de provas e na 
própria persecução penal do Estado (MORAES, 1999, p. 116). 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10607060
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De um modo ou de outro, os Tribunais pátrios têm resolvido estas questões 

que se relacionam com a utilização das provas ilícitas, não havendo, contudo, 

abundante material jurisprudencial capaz de gerar entendimento minimamente 

sólido sobre esta matéria no ambiente virtual, como aqui se vindica. 

Ainda no Supremo Tribunal Federal, também em decisão um pouco distante 

do avanço tecnológico que propicia o anonimato como escudo à prática de crimes 

cibernéticos, é possível encontrar: 

 

Objeção de princípio – em relação à qual houve reserva de ministros do Tribunal 
– à tese aventada de que à garantia constitucional da inadmissibilidade da prova 
ilícita se possa opor, com o fim de dar-lhe prevalência em nome do princípio da 
proporcionalidade, o interesse público na eficácia da repressão penal em geral 
ou, em particular, na de determinados crimes: é que, aí, foi a Constituição mesma 
que ponderou os valores contrapostos e optou – em prejuízo, se necessário da 
eficácia da persecução criminal – pelos valores fundamentais, da dignidade 
humana, aos quais serve de salvaguarda a proscrição da prova ilícita: de qualquer 
sorte – salvo em casos extremos de necessidade inadiável e incontornável – a 
ponderação de quaisquer interesses constitucionais oponíveis à inviolabilidade 
do domicílio não compete a posteriori ao juiz do processo em que se pretenda 
introduzir ou valorizar a prova obtida na invasão ilícita, mas sim àquele a quem 
incumbe autorizar previamente a diligência. 
HC 79.512, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 16-12-1999, P, DJ de 16-5-2003. 

 

Neste caso, o Ministro Sepúlveda Pertence, aplicando a proporcionalidade, 

refutou a prova colhida em benefício da preservação da dignidade da pessoa humana. 

Como se portar, entretanto, quando a única prova capaz de ser obtida é ilícita 

e se está justamente buscando o respeito a tão caro primado constitucional?  

Para se compreender a importância do tema, há de ser citado precedente do 

Supremo Tribunal Federal em que um Deputado Federal impetrou Mandado de 

Segurança com o intuito de frear a instauração de Comissão Parlamentar de 

Inquérito para se apurar a existência de ilícitos por meio da utilização da deep web e 

eventuais interferências no processo eleitoral brasileiro, alegando inexistência de fato 

determinado. 

Na decisão do Ministro Ricardo Lewandowski é possível ler: 

 

A despeito do alegado pelo impetrante, reputo que a decisão proferida pelo 
Presidente do Congresso Nacional atende rigorosamente a todas exigências da 
Carta Constitucional, especialmente os fatos determinados e individualizados na 
investigação, in verbis: 
“[...] investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o 
debate público; a utilização de perfis falsos para influenciar o resultado das 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=79512&CLASSE=HC&cod_classe=349&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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eleições de 2018; a prática de cyberbulling sobre os usuários mais vulneráveis da 
rede de computadores, bem como sobre agentes públicos; e o aliciamento e 
orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e de suicídio.” (doc. 
5) 
Além do panorama fático revestir-se de inegável gravidade, o quadro fático 
descrito no requerimento vem acompanhado da indicação precisa de 
acontecimentos objetivos situados no tempo e no espaço, bem como 
individualizou, de forma suficiente, as condutas ilícitas passíveis de apuração, 
incluindo, neste quadrante, reportagens de grandes veículos de comunicação e o 
estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, 
segundo o qual 10% das interações no Twitter durante o processo eleitoral de 
2014 teriam sido impulsionados pelos denominados “robôs virtuais”, além de 
outros dados capazes “prima facie” de influenciar a agenda eleitoral. 
As nobres preocupações coligidas pelo autor - transmudação da natureza 
investigatória da CPMI em perseguição ao pensamento crítico quanto à atuação 
de detentores de mandato eletivo atual e às políticas públicas adotadas -, 
constituem simples especulações, desprovidas de qualquer substrato fático sobre 
as intenções dos parlamentares subscritores do requerimento. Tudo isso sem 
prejuízo, por óbvio, da possibilidade do controle futuro do Poder Judiciário em 
caso de desvirtuamento do instituto político em exame. 
Ainda, é possível extrair unidade coerente de propósitos investigativos, e uma 
simbiose mínima dos objetos, no ato coator impugnado, especialmente no que 
concerne ao uso empresarial de softwares e outros artifícios cibernéticos que, 
intencionalmente, buscam a interferir na formação da vontade popular em 
processo eleitoral, bem como a prática de cyberbulling, envolvendo ou não o uso 
de robôs algorítmicos, para constranger agentes públicos e os grupos mais 
vulneráveis que navegam nas redes sociais, como crianças, adolescentes, 
mulheres, negros e homossexuais, mediante o incentivo à prática de crimes. 
Vislumbro, ainda, correlação lógica destes fatos com o genuíno propósito de 
investigar a denominada deep web (ambiente virtual que torna extremamente 
difícil o rastreamento das ações nele levadas a efeito, incluindo crimes graves, 
como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro), sendo lícita, portanto, a sua 
inclusão como objeto de apuração pelo Congresso Nacional. 
Assim, o deferimento de constituição da CPMI, objeto desse mandamus, está 
suficientemente fundamentado e com substrato em fatos determinados e 
individualizados, atendendo, por corolário lógico, as exigências do texto 
constitucional. 
Isso posto, denego a segurança (art. 205 do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal). 
MS 36.560/DF, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 08-08-2019, 1ª T, DJE de 
12-8-2019 

 

Desta maneira, verifica-se claramente que o assunto está em voga e reclama 

cada vez mais a atenção do Poder Público o que, ainda que a abordagem maior esteja 

sendo realizada antes no Poder Legislativo do que na mais alta Corte do Poder 

Judiciário, não impede a conclusão de que o Supremo Tribunal Federal esteja alheio 

aos fatos e à importância da matéria. 

Não há como se arredar, assim, da constatação de que o Supremo Tribunal 

Federal irá, em breve, enfrentar com frequência casos que reclamam a confrontação 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10607060
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do princípio que veda a utilização da prova ilícita no processo, uma vez que, como 

acima se verifica, tal prova demonstra-se imprescindível para a prestação 

jurisdicional, ainda que cause mitigação a outros direitos fundamentais. 

 

Conclusão 

 

O direito depara-se com desafios nunca antes vistos e imaginados a partir da 

difusão de tecnologias que, benéficas a todos, por vezes alteram de maneira 

elementar as interações entre as pessoas, gerando problemas que não podem ser 

ignorados pelos operadores do direito. 

A internet tem elaborado meios de interações virtuais que levam a seus 

usuários a falsa sensação de que, ao utilizarem-se do ambiente virtual, encontram-se, 

no anonimato, alheios às suas responsabilidades. 

Da mesma maneira que há o direito de se preservar a privacidade do usuário 

da internet, evitando-se que ocorram abordagens invasivas, como, por exemplo, a 

colheita de informações pessoais com a finalidade de direcionar escolhas no mercado 

de consumo, ou até mesmo influenciar eleições, existe um entendimento de que tal 

direito pode ser levado ao extremo de tal sorte que todo usuário da internet deve 

valer-se da prerrogativa de utilizar-se da rede sem que seja identificado. 

Com base nesta última premissa, criaram-se condições para que o 

rastreamento da internet não fosse mais possível, gerando meios para que os 

usuários gozem de pleno anonimato, o que, em última consequência, viabiliza a 

prática de crimes e a dificuldade da ação repressora do Estado. 

Neste norte, ganha relevância o debate acerca dos direitos fundamentais, em 

especial aqueles que garantem o devido processo legal, a ampla defesa, o 

contraditório, à privacidade e à proibição da utilização de provas ilícitas. 

Em um ambiente no qual a única maneira de se garantir a dignidade da pessoa 

humana, reprimindo crimes de alta gravidade, é a atuação estatal por meio de 

práticas que tradicionalmente não são aceitas no processo penal, a proibição da 

prova ilícita deve ser debatida com maior rigor, o que, neste breve estudo, aponta 

para uma atualização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, atendendo aos 

anseios da coletividade. 
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Ainda que se tenham alguns casos judiciais enfrentando o problema da defesa 

do direito à privacidade e de sua repercussão negativa na prática de crimes, a 

jurisprudência ainda é bastante incipiente, não desvelando nortes a serem utilizados, 

o que atrai maior atenção. 

Como tem ocorrido na história da humanidade, os avanços tecnológicos por 

vezes causam impactos tais que não é possível a determinação, com clareza, dos 

efeitos que produzirão sobre a sociedade, o que reclama uma análise do problema sob 

a lente da incerteza, e de maneira não imediata, o que faz com que se exija do 

operador do direito maior responsabilidade, princípio este a ser adotado como 

revelado por Hans Jonas. 

Neste contexto, na medida em que se busca jurisdição, postulados como a 

proporcionalidade, a razoabilidade e a ponderação ganham grande relevância diante 

desta necessidade premente de se avaliar a validade da obtenção e utilização da prova 

ilícita na persecução penal de crimes praticados na deep web, de modo que, em não 

se tendo princípios absolutos no texto da Constituição Federal, possa ser verificada a 

harmonização das normas que garantem direitos e garantias fundamentais, 

garantindo-se o direito à privacidade na utilização da internet, mesmo que para isto o 

estado tenha que se valer de expedientes considerados ilícitos, tudo em benefício da 

coletividade. 

Assim, cabe ao Poder Judiciário acomodar os anseios da sociedade, valendo-

se, para tanto, nestes casos, do princípio responsabilidade. 
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Introdução 

 

O Século XXI já provou, desde seus primeiros anos, que a tecnologia possui 

relevância cada vez maior no cotidiano dos indivíduos. Seja com o número crescente 

de pessoas que puderam adquirir um computador com acesso à rede de internet para 

utilizar dentro de sua própria casa e, nos últimos anos, a ampliação do uso dos 

smartphones, celulares com funções que vão muito além de ligações telefônicas. Com 

isso, vieram também as chamadas redes sociais, ambientes online que permitem o 

compartilhamento de informações e a comunicação com outros indivíduos.  

Todavia, juntamente com os benefícios trazidos por toda essa evolução na 

esfera tecnológica, diversos foram os malefícios que surgiram. Devido ao grande 

número de serviços oferecidos online, os dados fornecidos pelos indivíduos a fim de 

utilizar tais ofertas tornam-se algo de fácil acesso, podendo ser utilizados de forma 

negativa. Ainda, importa citar a dificuldade do sistema jurídico de cada Estado em se 

manter atualizado e preparado para tantas inovações e mudanças que ocorrem em 

um curto interstício. A fim de diminuir parte desse óbice, a União Europeia 

promulgou, em 2016, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (conhecido 

internacionalmente como GDPR), que, como o próprio nome demonstra, possui 

como objetivo determinar como deverá ser feita a proteção de dados com caráter 
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pessoal, que são emitidos pelos cidadãos em locais como as redes sociais citadas 

anteriormente.  

O Brasil, em 2018, seguiu essa linha, ao criar a Lei 13.709, que é chamada de 

Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. Assim, o presente artigo possui como 

escopo uma análise geral desta lei, com foco em duas figuras trazidas por ela: o 

operador e o controlador. Justifica-se que essa norma versa sobre assunto de 

considerável importância, pois a má administração de dados pessoais pode acarretar 

na violação de direitos fundamentais. Assim, é imprescindível o estudo detalhado 

dessa lei, a fim de dar-lhe o máximo de eficácia possível. Para tanto, fez-se a escolha 

de delimitar o trabalho para o estudo do papel desempenhado pelo controlador e 

operador, possibilitando uma análise mais detalhada desse. 

Desse modo, o problema que norteia a pesquisa é: qual é a função 

desempenhada pelo controlador e pelo operador na Lei 13.709/18? 

O objetivo geral da pesquisa é compreender qual é o papel concedido pela Lei 

13.709/18 àqueles que atuarão no papel de controladores e operadores. Para cumprir 

esta finalidade, elencam-se os seguintes objetivos específicos: conhecer como se deu 

a evolução no âmbito jurídico do tema de proteção de dados pessoais no Brasil; 

analisar a da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais de modo genérico, a fim de 

entender o momento no qual foi promulgada e qual seu âmbito de incidência; após, 

quer-se encontrar, no mesmo dispositivo legal, quais são os conceitos e 

determinações previstos que versam sobre o papel do controlador e do operador. 

O método de pesquisa utilizado é o dedutivo. Após conhecer, inicialmente, os 

objetivos da Lei 13.709/18, e sabendo que o controlador e o operador fazem parte das 

determinações desta, pretende-se compreender a relação entre a previsão dessas 

figuras e a finalidade da norma. Faz-se uso da técnica de pesquisa por documentação 

indireta, à luz de revisão bibliográfica.  

 

1 A evolução do direito brasileiro com relação à proteção de dados 
pessoais 
 

 Conforme já constatado, a necessidade de uma lei que versasse sobre a 

temática de dados pessoais é fruto da maior utilização de tecnologia, em especial a 

internet e as redes sociais, por parte dos cidadãos, atividade essa que pode causar 

danos devido ao uso incorreto de informações disponibilizadas por eles nesse meio. 
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Portanto, para que seja possível a análise da LGPD, e, em um segundo momento, o 

estudo específico das figuras do controlador e do operador, é necessário que se 

busque compreender o contexto no qual a lei foi promulgada, assim como o que é 

exatamente o objeto dessa norma, qual seja, os dados pessoais. 

 Tratando-se do conceito de dados pessoais, deve-se diferenciá-los de 

informação, visto que tais termos são recorrentemente utilizados como sinônimos. 

Para Doneda (2011, p. 94) o dado seria o equivalente a uma informação ainda não 

transmitida, possuindo status mais primitivo e fragmentado; por outro lado, 

configura-se informação quando seu conteúdo já foi depurado. A informação pessoal, 

ou seja, o dado pessoal já transmitido, seria aquela que possui vínculo objetivo com 

uma pessoa e revela algo sobre ela, referindo-se a características ou a ações desta 

pessoa, como nome civil, domicílio, ou, no caso das ações, seu padrão de consumo e 

informações referentes às suas manifestações (DONEDA, 2011, p. 93).  

 Já para Ruaro e Glitz (2019, p. 346), dados pessoais são “toda informação 

sobre uma pessoa física identificada ou identificável, devendo considerar-se pessoa 

física identificável toda aquela que puder ser determinada, direta ou indiretamente”. 

 Ainda, na esfera dos dados pessoais, há ainda outra classificação que deve ser 

considerada: a dos dados pessoais sensíveis e não-sensíveis, que, como será visto no 

próximo item, também é prevista na LGPD. Raminelli e Rodegheri (2016, p. 93) 

lecionam nesse sentido: 

 

Por dados sensíveis, entende-se como os referentes à ideologia, religião ou 
crença, origem racial, saúde ou vida sexual. Por sua natureza distinta, devem ter 
especial proteção, a fim de evitar situações de discriminação como, por exemplo, 
a divulgação de dados relacionados à saúde de determinado indivíduo, que pode 
resultar em uma não contratação (área trabalhista). [...] Dados não-sensíveis são, 
portanto, aqueles não considerados como detentores de especial proteção por 
não violarem, diretamente, o princípio à igualdade. 

  

 Compreende-se, então, que os dados pessoais, tanto sensíveis quanto não-

sensíveis, possuem direta conexão com a personalidade humana, e sua violação 

implicará, consequentemente, a violação de direitos fundamentais. Todavia, apesar 

da importância da temática, vez que ligada com aspectos fundamentais do ser 

humano, como a personalidade e a igualdade retrocitadas, no Brasil, no período 

anterior à promulgação da LGPD, não havia legislação específica que tratasse sobre a 

proteção de dados pessoais de forma específica.  
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 Segundo Lima e Monteiro (2013, p. 61), historicamente a proteção de dados 

pessoais se deu sempre através da garantia da privacidade e da transparência, uma 

vez que não havia um âmbito de proteção específico. Essas garantias estão previstas, 

por exemplo, na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, que determina que 

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. 

 Sarlet (2018, p. 53), faz menção a esse fenômeno dentro do direito 

constitucional interno, apontando que os direitos fundamentais sofrem uma evolução 

através do tempo no que tange a uma transmutação hermenêutica e também por 

meio da jurisprudência. O que ocorre, portanto, é que, dentro de alguns direitos já 

tradicionalmente garantidos, há o reconhecimento de novos conteúdos e novas 

funções desses. Como exemplo disso tem-se, então, o direito à privacidade. 

 Ademais, o mesmo artigo 5º regula, no seu inciso XII, a interceptação de 

comunicações telefônicas, telegráficas ou de dados, e, no inciso LXXII, institui a ação 

de habeas data, que possibilita ao cidadão o acesso ou retificação de dados pessoais. 

Todavia, existe também previsão sobre o tema de dados pessoais em legislação 

infraconstitucional, como no Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 

43, elenca direitos e garantias para o consumidor no que tange suas informações 

pessoais que constam em bancos de dados. Parte da doutrina leciona que esse seria o 

marco normativo dos princípios de proteção de dados pessoais no ordenamento 

jurídico brasileiro (DONEDA, 2011, p. 103). 

 Outra importante disposição legal que aborda brevemente o assunto discutido 

é o Código Civil. Em seu artigo 21, fica estabelecido que o Poder Judiciário poderá, a 

partir de um pedido feito pelo ofendido, adotar providências com a finalidade de 

cessar as ofensas sofridas, se essas forem contra a inviolabilidade da vida privada da 

pessoa natural (LIMA; MONTEIRO, 2013, p. 62).  

 Existem ainda diversas leis de caráter mais específico que, de modo indireto, 

se relacionam com o assunto abordado. Entre elas importa citar a Lei nº 9.507/97, 

que regulamenta o direito à ação de habeas data, garantia já prevista na Constituição 

Federal, conforme já foi visto. A partir do parágrafo único de seu artigo 1º fica 

determinado que todo registo ou também banco de dados que contêm informações 

transmissíveis a terceiros, cujo uso não é privativo da entidade que possui tais 

informações, é de caráter público (LIMA; MONTEIRO, 2013, p. 63).  
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 Importa ressaltar, nos termos da afirmação trazida por Raminelli e Rodegheri 

(2016, p. 94), que, uma vez que a proteção de dados pessoais, independentemente da 

classificação que recebem, possui conexão direta com o direito à intimidade, e 

também à privacidade dos indivíduos. O direito à intimidade surge, em um primeiro 

momento, no âmbito negativo, no sentido de o cidadão ter o direito de não ser 

molestado. Todavia, com o passar do tempo, esse direito passou a adquirir também 

um aspecto positivo, que é o direito de exigir ou de solicitar prestações do Estado. O 

entendimento contemporâneo de intimidade é, portanto, a possibilidade de 

controlar, ter conhecimento e acesso às informações que dizem respeito a cada 

pessoa. É a esse âmbito que o direito ao habeas data faz referência. 

 Por fim, uma norma relativamente recente que também trouxe disposições 

sobre dados pessoais é a Lei nº 12.965/14, conhecida como Marco Civil da Internet. 

Em seu texto, estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres em relação à 

utilização da Internet no país, dentre os quais estava incluído uma garantia de 

proteção à privacidade dos cidadãos que fazem uso da Internet. Todavia, apesar da 

lei representar um grande avanço no ordenamento jurídico, já que trata da inserção 

da tecnologia no cotidiano dos brasileiros, ela não regulamentou de forma completa a 

questão da proteção dos dados pessoais (RAMINELLI; RODEGHERI, 2016, p. 96). 

 A título de elucidação, mostra-se a seguir quais as determinações colocadas 

pelo Marco Civil da Internet sobre a proteção de dados pessoais. Inicialmente, no 

artigo 2º, essa proteção é tida como fundamento da disciplina do uso da internet no 

território brasileiro. Após, no artigo 7º, são elencados mais direitos que os cidadãos 

possuem com relação a seus dados pessoais, como a proibição de fornecimento 

desses dados a terceiros sem o devido consentimento, e o direito à informação sobre 

como os dados serão coletados, usados, armazenados e tratados. No mesmo artigo, é 

fixado que os dados pessoais serão utilizados somente para fins que justifiquem a 

coleta destes; que sejam lícitos e que estejam previstos nos contratos de prestação de 

serviços (BRASIL, 2014). 

 Ainda, a Seção II da mesma norma chama-se “Da Proteção aos Registros, aos 

Dados Pessoais e às Comunicações Privadas”, portanto, também é relevante para os 

estudos feitos nesse trabalho. O artigo 10 determina que, quando dados pessoais 

forem armazenados ou também disponibilizados, tais ações devem respeitar a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das partes que estão envolvidas. 

Ainda, o artigo 11 determina que também, além das ações citadas, quando houver 
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uma operação de coleta ou de tratamento de dados pessoais, deverão ser respeitados 

a legislação brasileira, o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais e o sigilo 

das comunicações privadas. Por fim, o artigo 16 coloca que é defeso a guarda de 

dados pessoais que não são necessários para cumprir a finalidade para qual eles 

foram cedidos inicialmente pelo seu titular (BRASIL, 2014). 

 Após conhecer o modo como o ordenamento jurídico evoluiu no que tange a 

regulamentação do uso de tecnologias, e, especificamente, o uso da internet e 

consequentemente redes sociais, foi possível compreender que o Brasil, antes da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, e até mesmo antes do Marco Civil da Internet, 

que muito acrescentou à proteção dos dados pessoais nos últimos anos, havia 

somente uma proteção geral derivada do direito à privacidade e à intimidade. Mesmo 

tratando-se de direitos fundamentais, presentes na Constituição Federal e com 

caráter diferenciado das demais previsões desse documento, pode-se inferir que, 

frente à sociedade da informação de hoje, eles não seriam suficientes para garantir 

aos cidadãos uma proteção maior de seus dados pessoais, o que só é possível com 

uma legislação específica, visto a complexidade do tema em debate. 

 Assim, pretende-se, no próximo item, estudar a Lei nº 13.709/18 de forma 

geral, com o escopo de compreender qual o seu objeto e também qual a finalidade da 

lei, além de explorar brevemente os documentos normativos nos quais foi inspirada e 

também o momento no qual ela foi promulgada. 

 

2 a lei geral brasileira de proteção de dados pessoais 

 

O aumento do uso da internet, dos smartphones e das redes sociais não foi 

fenômeno que ocorreu somente no Brasil. Ao redor do mundo, diversos países 

tiveram que buscar soluções para os óbices que acometiam essa nova área, ao mesmo 

tempo em que as tecnologias avançam a cada dia mais, tornando a regulamentação 

legal destas uma difícil tarefa para todos. Países que tomara uma medida em relação 

a isso, e especialmente naquilo que concerne a proteção de dados pessoais, foram 

aqueles que fazem parte da União Europeia. Em 2016, foi promulgado o 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) 2016/679, que, como será 

visto nesse capítulo, trouxe previsões que mais tarde influenciariam a lei brasileira 

que trata do mesmo tema, a LGPD. 
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 Segundo Ruaro e Glitz (2019, p. 345), o fundamento do RGPD está presente 

na Carta Europeia de Direitos Humanos, mais precisamente em seu artigo 8º, que 

reconhece o direito fundamental à proteção de dados. Diferentemente da legislação 

brasileira, nesse documento tal direito possui caráter autônomo, estando separado 

até mesmo do direito à intimidade, que está previsto no artigo 7º da carta. 

O artigo 1º do RGPD faz referência justamente ao artigo 8º da Carta Europeia 

de Direitos Humanos, e também ao artigo 16º, nº 1, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, e determina que todas as pessoas têm direito à 

proteção de seus dados de caráter pessoal.Todavia, apesar da inovação trazida por 

esse regulamento, no período anterior a sua promulgação, existia outro documento 

que também abordava a temática de tratamento de dados: a Diretiva da União 

Europeia nº 95/46/CE. Por muito tempo, ela serviu como referência em países 

dentro e fora da União Europeia, como México, Argentina e o próprio Brasil. Sua 

revogação veio justamente com a criação do RGPD, em 2016 (PINHEIRO, 2018, p. 

37) 

Assim, segundo Monteiro (2018, p. 09) a LGPD teve inspiração na 

regulamentação da União Europeia sobre o mesmo tema e possui como fim conferir 

aos indivíduos um controle maior sobre seus dados, fomentando um ambiente de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, preparado para lidar com modelos de 

negócios que utilizam dados pessoais, que sofrem constantes inovações. Ainda, visa 

equilibrar interesses econômicos e sociais, ao limitar abusos aos dados pessoais que 

podem ocorrer nesse âmbito.  

Apesar da existência da influência supracitada na Lei de Proteção de Dados 

Pessoais brasileira, importa ressaltar que o país também vivenciou processo próprio 

até chegar no momento de promulgação da lei. Filkenstein e Filkenstein (2019, p. 

294) aponta como era o cenário dos últimos anos anteriores à Lei 13.709/18: 

 

Em 2010 houve uma consulta pública executada pelo Ministério da Justiça sobre 
os limites  de  privacidade  e  uso  de  dados  no  Brasil [...] Posteriormente a 
discussão se alastrou, principalmente com a disseminação de casos como o 
Wikileaks, as revelações de espionagem por Edward Snowden e o escândalo da 
Cambridge Analytica, com suas possíveis implicações no controle dos processos 
eleitorais democráticos.  A consulta pública foi fonte para um texto maduro que 
gerou em 2016 o PL 5276/2016, aprovado sob unanimidade na Câmara dos 
Deputados. [...] Em 2017 o tema foi retomado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, e pressionado com ênfase no caráter de urgência, dada a 
vantagem econômica que o texto poderia proporcionar ao Brasil. No ano 
seguinte, o estabelecimento de uma legislação sobre a privacidade de dados 
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virtuais se tornou condição para o Brasil ingressar como país-membro da 
Organização para Cooperação  e  Desenvolvimento  Socioeconômico  (OCDE),  
fato  que  enfatizou  a  importância econômica da criação normativa. 

 

 O que também diverge entre o RGPD e a LGPD é o fato de que a norma 

brasileira não menciona, em seu texto, quaisquer outras legislações que a teriam 

originado. Porém, existem, de fato, tratados dos quais o Brasil é signatário e que 

abordam o tema de proteção de dados pessoais, como a Convenção de Berna e o 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos e Propriedade Intelectual relacionados ao 

Comércio (PINHEIRO, 2018, p. 38). 

 Voltando-se para o que a Lei 13.709/18 prevê, logo em seu primeiro artigo, sua 

finalidade já é determinada. Assim, a LGPD delibera sobre o tratamento de dados 

pessoais, seja ele feito por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, a fim de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade, além 

do direito ao livro desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (BRASIL, 

2018).  

 Em seu segundo artigo, ficam estabelecidos quais são os fundamentos da 

norma, que incluem a) o respeito à privacidade; b) a autodeterminação informativa; 

c) a autodeterminação informativa; d) a liberdade de expressão, de informação, de 

comunicação e de opinião; e) a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

f) o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; g) a livre iniciativa, a 

livre concorrência e a defesa do consumidor e h) os direitos humanos, o livre 

desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 

pessoas naturais (BRASIL, 2018). 

 Outro dispositivo que prevê ainda aspectos gerais da lei é o artigo 5º, que traz 

conceitos relevantes para a temática. Entre eles, cabe ressaltar a concepção de 

tratamento de dados pessoais (inciso x), que é toda atividade realizada com dados 

pessoais, como as referentes a “coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração” (BRASIL, 2018). 

 A partir da leitura de tais artigos, já é possível compreender que há uma 

ligação direta entre a proteção de dados pessoais e a garantia de diversos direitos 

fundamentais, conexão que já foi discussão do item anterior. Porém, há outro aspecto 
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na lei que demonstra a importância da tutela concedida na LGPD, que é o fato dela 

adotar o critério da extraterritorialidade.  

 Quem explica o motivo da adoção desse critério são Filkenstein e Filkenstein 

(2019, p. 295-296). De acordo com os autores, historicamente os Estados somente 

exerciam sua soberania na delimitação de seus territórios, enquanto os atos 

praticados no estrangeiro respondiam à lei lá vigente. Porém, devido às mudanças 

tecnológicas das últimas décadas, e consequentemente a fenômenos no meio digita, 

essa lógica passou a ser desafiada. Isso porque eles surgem em diversos locais 

concomitantemente. Portanto, tornou-se imprescindível que determinado ato ou 

fato, ao ultrapassar fronteiras geográficas, esteja em consonância com ordenamentos 

jurídicos diferentes. É devido a isso então, que a LGPD adotou o critério de 

extraterritorialidade, isto é, uma vez que sistemas localizados no Brasil são 

acessados, independentemente da origem geográfica desse acesso, estará ele 

condicionado às regras da lei. 

 A LGPD amplia também o controle que os titulares possuem de seus dados 

pessoais, por meio da previsão do ato de consentimento, contido no artigo 7º da lei. 

Esse ato consiste na manifestação de vontade, que deve ser informada e inequívoca, 

do cidadão que é titular dos dados pessoais, a fim de demonstrar que ele está de 

acordo com o tratamento de dados em questão, que deverá ser para um objetivo 

determinado. É imprescindível que o consentimento seja realizado de forma clara, 

através de uma linguagem fácil e acessível, sem a existência de cláusulas abusivas. 

Além disso, se o tratamento de dados pessoais for realizado para mais de uma 

finalidade, o titular dos dados pessoais deverá consentir, separadamente, para cada 

uma delas, de forma expressa (RUARO; GLITZ, 2019, p. 347).  

 Cabe acrescentar também, que há casos em que a LGPD não poderá ser 

aplicada. Essas situações são elencadas no artigo 4º, e são as que seguem: quando o 

tratamento é feito por pessoas naturais, e cuja finalidade é particular e não 

econômica; para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos; quando 

a finalidade do tratamento é a segurança pública, defesa nacional, segurança do 

Estado ou ainda investigações ou repressão de infrações penais; e, por gim, quando o 

tratamento é de dados vindos de territórios estrangeiros, cujo objeto não é 

comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamentos brasileiros ou 

objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de 

proveniência (BRASIL, 2018).  
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 Ainda, a fim de conceder uma visão geral da Lei 13.709/18, visualiza-se que ele 

é dividido nos seguintes capítulos: Capítulo I, que traz as disposições preliminares; 

Capítulo II, do tratamento de dados pessoais, que aborda os requisitos para essa 

atividade, além de regular o tratamento de dados pessoais sensíveis e de crianças e 

adolescentes e como se dará o término do tratamento de dados; o Capítulo III elenca 

dos direitos dos titulares dos dados. O Capítulo IV, por sua vez, regula o tratamento 

de dados pessoais pelo poder público, trazendo a questão das regras e também da 

responsabilidade; o Capítulo V aborda a questão da transferência internacional de 

dados. O Capítulo VI versa sobre os agentes de tratamento, ou seja, os controladores 

e operadores, foco do próximo item.  

 O Capítulo VII ocupa-se na questão de segurança e boas práticas; o Capítulo 

VIII prevê a fiscalização; por fim, tem-se o Capítulo IX, que possui como objetivo 

apresentar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Conselho 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O último capítulo da lei, 

Capítulo X, traz as disposições finais e transitórias. 

 A partir do que foi estudado nesse item, compreendeu-se que a LGPD foi uma 

grande inovação na sua área de incidência, complementando de forma complexa as 

breves disposições contidas no Marco Civil da Internet sobre a proteção de dados 

pessoais no país. No próximo item, tem-se o objetivo de estudar com maior atenção 

as disposições da lei no que diz respeito às figuras dos controladores e dos 

operadores, para que se possa entender qual seu papel perante a proteção de dados 

pessoais. 

 

3 O papel do controlador e do operador na lei geral de proteção de dados 
pessoais  
 

 Conforme estudado no item anterior, a LGPD possui como objetivo proteger 

os direitos fundamentais dos titulares dos dados pessoais, através da regulamentação 

de como eles deverão ser tratados. Para isso, essa determinação legal regula a 

atuação dos chamados agentes de tratamento, isto é, o controlador e o operador. 

Neste item, buscar-se-á, por meio de uma análise do que a própria lei dispõe sobre o 

tema, compreender qual o papel desses agentes e a sua importância para tornar a 

LGPD eficaz. 
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 A fim de atingir esse objetivo, procurou-se, em um primeiro momento, 

visualizar em que momento as figuras do controlador e do operador são citadas na 

LGPD. Ambas aparecem em diferentes capítulos da norma, porém, com uma 

diferença no número de menções. O termo controlador é citado quase setenta vezes 

na lei, enquanto o termo operador só aparece quinze vezes. A primeira aparição das 

palavras aborda a definição que esses agentes de tratamento possuem dentro do 

âmbito da proteção de dados pessoais. Assim, de acordo com o artigo 5º da LGPD, o 

controlador é toda pessoa natural ou jurídica (que pode ser de direito público ou 

privado), que tem a competência de decidir sobe o tratamento de dados pessoais (art. 

5º, VI); já o operador é toda pessoa natural ou jurídica (que pode ser de direito 

público ou privado), que irá realizar o tratamento dos dados pessoais em nome do 

controlador (art. 5º, VII); por fim, no inciso IX no mesmo artigo, a lei define que 

tanto o operador quanto o controlador são agentes de tratamento.  

Filkenstein e Filkenstein (2019, p. 296) também trazem conceito do que são os 

controladores e operadores. Segundo eles, o controlador é aquele que determina 

como se dará o tratamento de dados, enquanto o operador é quem efetivamente os 

coletará, no âmbito prático. Ambos são responsáveis por garantir a segurança das 

informações nas quais realizam as operações de tratamento, sempre observando para 

que pessoas sem autorização não possam ter acesso a esses dados. Os autores 

comentam brevemente sobre as sanções administrativas pelas quais esses agentes de 

tratamento podem sofrer caso não sigam as disposições da LGPD, tema que também 

será tratado nesse item. 

A partir do que é trazido nesse trabalho, já é possível concluir que o operador 

possui uma função que estará sempre subordinada ao controlador, ou seja, o 

operador estará sujeito às definições do controlador para tratar os dados pessoais 

existentes. Isso justifica também a diferença no número de menções de cada figura 

dentro da norma. 

Voltando-se de forma mais específica para os artigos da lei, entre as 

disposições que dizem respeito ao controlador, grande parte aborda os deveres que 

ele possui, que incluem informar o titular dos dados caso haja uma mudança nas 

informações sobre o tratamento dos dados pessoais, seja em relação à finalidade do 

tratamento de dados, a forma e a duração desse ou ainda à identificação do 

controlador (artigo 7º, §6º), informar o titular na hipótese de alteração na finalidade 

de tratamento dos dados pessoais, quando o consentimento para essa atividade é 
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necessário (artigo 9º, §2º), verificar se houve consentimento de responsável pela 

criança para haver o tratamento de dados pessoais desta (artigo 14, §5º), fornecer ao 

titular solicitante as informações acerca de tomada de decisão automatizada (artigo 

20, §1º), manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realiza 

(art. 37), fornecer relatório de impacto à proteção de dados pessoais à autoridade 

nacional (artigo 38), verificar a observância do operador às próprias instruções e 

normas sobre proteção de dados pessoais (artigo 39), indicar encarregado pelo 

tratamento de dados pessoais (art. 41) e comunicar a autoridade nacional em caso de 

incidente de segurança que possa causar risco ou danos aos titulares dos dados 

pessoais (artigo 48). 

Ainda em relação a esse agente de tratamento, a lei traz diversas restrições ao 

uso dos dados pessoais que o controlador deverá observar antes de determinar como 

eles serão tratados. Entre eles, cita-se a permissão para o tratamento de dados 

pessoais somente nas hipóteses que seguem: quando há consentimento do titular dos 

dados pessoais, para o cumprimento de obrigação legal pelo controlador ou ainda 

quando a atividade for necessária para atender os interesses do controlador ou de 

terceiro, salvo se prevalecerem direitos fundamentais do titular que dependam da 

proteção de dados pessoais (artigo 7º). Fica também determinado que os dados 

pessoais só poderão ser tratados para finalidades legítimas, e, quando eles forem 

tratados de acordo com o legítimo interesse do controlador, os dados pessoais 

utilizados poderão ser somente aqueles necessários para a finalidade pretendida 

(artigo 10). Além dessas hipóteses, o artigo 33 traz os únicos casos em que a 

transferência de dados pessoais em nível internacional é possível, sendo ela vedada 

nas demais situações. Exemplos desses casos são a autorização expressa da 

autoridade nacional, ou quando a transferência é feita para países ou organismos 

internacionais que proporcionam uma proteção suficiente para os dados pessoais 

objetos da LGPD (BRASIL, 2018). 

No caso do termo operador, o número de citações cai para quinze, o que 

condiz com o fato de que sua função está sujeita a observações e determinações do 

controlador. Destaca-se que também são auferidos deveres ao operador, que incluem 

manter registro das operações de tratamentos de dados pessoais feitas (artigo 37) e 

realizar o tratamento dos dados pessoais segundo as instruções dadas pelo 

controlador (artigo 39). 
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As demais menções aos agentes de tratamento na LGPD dizem respeito a 

ambos. Com relação à responsabilização desses indivíduos, a Seção III, “Da 

responsabilidade e do Ressarcimento de Dados”, coloca que, quando um controlador 

ou operador, através do exercício de suas atividades de tratamento de dados pessoais, 

causar dano a outrem, seja esse dano de natureza patrimonial, moral, individual ou 

coletivo, de forma a violar a legislação que protege os dados pessoais, deverá reparar 

o dano gerado, conforme o artigo 42. Ademais, o operador também responde 

solidariamente por danos causados quando descumprir as determinações da lei ou do 

controlador, situação na qual ele será equiparado ao controlador. Já o artigo 44 traz 

outra hipótese em que é necessária a responsabilização dos agentes de tratamento, 

qual seja, quando há uma violação da segurança dos dados, cuja causa é a falta de 

adoção de medidas de segurança pelo controlador ou operador (BRASIL, 2018). 

É exigido, ainda na mesma Seção da lei, especificamente no artigo 48 e seus 

incisos, que o controlador comunique a autoridade nacional no caso de haver um 

incidente de segurança que possa ter como consequência risco ou efetivo dano aos 

titulares dos dados pessoais, situação em que a autoridade nacional poderá decretar 

providências que deverão ser tomadas pelo controlador (BRASIL, 2018). 

A Seção aqui discutida possui grande relevância dentro da questão da proteção 

de dados pessoais. Isso porque o seu tratamento, especialmente em processos 

automatizados, é considerado uma atividade de risco, visto que possibilita a 

exposição e utilização indevida dos dados pessoais dos cidadãos quando eles não 

forem corretos, representarem de forma equivocada o seu titular ou ainda quando 

forem utilizados por terceiro sem o conhecimento do titular dos dados, entre 

inúmeras outras situações que podem ocorrer e que são danosas para os indivíduos 

(DONEDA, 2011, p. 92). 

Por fim, o artigo 50 e seguintes discorrem sobre a possibilidade dos 

controladores e operadores formularem regras de boas práticas e governança, seja 

individualmente ou por associações, a fim de estabelecer a organização, os 

procedimentos, as normas de segurança, as ações educativas e outros temas 

relacionados ao tratamento de dados pessoais, sempre levando em conta as 

particularidades dos riscos e benefícios relacionados a essa atividade.  

Compreende-se, a partir disso, que a LGPD prevê em seu texto aspectos 

diversos em relação à função do controlador e do operador, apesar do rol de 

determinações relacionadas ao segundo não seja tão extenso quanto o primeiro. 
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Assim, a tarefa de delimitar o papel desses agentes de tratamento torna-se menos 

árdua. Pode-se inferir, após o que foi trazido nesse item, que essas figuras, que 

possuem papel central no que tange às operações de tratamento de dados pessoais, 

possuem diversos deveres que devem ser observados quando tais operações forem 

realizadas, deveres esses que possuem relação com a garantia dos direitos dos 

titulares dos dados. Ainda, caso esses deveres não sejam observados, a norma traz a 

responsabilização tanto do controlador quanto do operador, o que auxilia também na 

exigência do cumprimento da função de acordo com todas as determinações contidas 

nela, o que faz, portanto, que a LGPD alcance uma eficácia maior. 

 

Conclusões 

 

Em resposta ao problema da pesquisa, no primeiro item estudou-se de forma 

breve o conceito de dados pessoais, objeto da LGPD, e, em um segundo momento, 

visualizou-se como se deu, no decorrer das décadas anteriores à promulgação da 

norma, a evolução do ordenamento jurídico com relação à proteção dos dados 

pessoais e dos direitos fundamentais que estão conectados a ela. Assim, foi possível 

inferir que a proteção se dava de forma genérica, a partir dos direitos fundamentais à 

privacidade e à informação, advindos da Constituição Federal, e também de forma 

esparsa na legislação infraconstitucional, como no Código Civil, no Código do 

Consumidor e na Lei do Habeas Data. Mais recentemente, a Lei nº 12.965/14, 

conhecida como Marco Civil da Internet, trouxe previsões tratando diretamente da 

proteção de dados pessoais, porém, de forma geral, necessitando o sistema jurídico 

de uma legislação mais específica sobre o tema. 

A legislação criada para complementar e também para versar de modo mais 

completo sobre a proteção de dados pessoais é, então, a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018. Conforme visto no segundo item, ela possui 

inspiração no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) 2016/679, 

promulgada na União Europeia, e tem como foco a proteção dos direitos 

fundamentais que podem ser violados com o uso indevido dos dados pessoais dos 

cidadãos. Assim, a lei regula como serão feitas as operações relativas ao tratamento 

de dados pessoais, colocando diversas restrições ao uso e também ao 

compartilhamento desses dados com terceiros. Ainda, a lei coloca em foco o 

consentimento do titular dos dados pessoais para o tratamento desses, de forma a 
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mantê-lo informado do que está sendo feito com as informações por ele fornecidas. A 

LGPD aborda também o critério de extraterritorialidade, em conformidade com a 

complexidade das relações nas quais incidem a lei, consequência direta do fato de 

que o uso de tecnologia frequentemente ultrapassa fronteiras geográficas. 

Por fim, no último item, com a análise das previsões que a LGPD elenca sobre 

os controladores e operadores, no que tange ao tratamento de dados pessoais foi 

possível compreender que o papel do controlador,  é de estabelecer diretrizes a serem 

seguidas pelos operadores na realização dessa atividade, tendo que respeitar diversas 

restrições previstas na lei, e também possuindo deveres quanto à informação dada ao 

titular dos dados pessoais, à autoridade nacional, por meio do relatório de impacto à 

proteção de dados pessoais, e também de observar se o trabalho do operador está de 

acordo com suas determinações e com a lei. Já o operador, por outro lado, realizará o 

tratamento dos dados pessoais de acordo com o que foi colocado pelo controlador, 

sempre mantendo o registro das operações que são feitas. 

Conclui-se, a partir da análise dos papéis exercidos pelos controladores e 

operadores, que se está diante de um novo paradigma no país no que diz respeito às 

novas tecnologias. Isso se dá porque, entre outras razões, o considerável crescimento 

destas fez com que se tornasse imprescindível uma atenção maior aos riscos que elas 

podem causar aos indivíduos e aos seus direitos fundamentais. Portanto, é possível 

inferir que os deveres atribuídos às figuras estudadas têm como objetivo maior 

justamente a proteção e a garantia dos direitos fundamentais dos titulares dos dados 

pessoais. 
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Introdução 

 

O presente artigo possui como tema a importância da Lei Geral de Proteção de 

Dados ao respaldo do direito fundamental à privacidade. Como problema da 

pesquisa, tem-se a seguinte indagação: A referida Lei será um instrumento jurídico 

eficiente para garantir a privacidade, com relação ao tratamento de dados pessoais? 

Com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, o Brasil adequou-se às 

legislações mundiais que disciplinam aspectos relativos ao tratamento e ao 

armazenamento de dados pessoais, tanto por empresas do setor público como do 

privado. Lei extraterritorial que traz determinações com relação à coleta e ao uso de 

dados pessoais, estabelecendo a necessidade do consentimento expresso do titular 

para que os dados possam ser armazenados, estabelecendo penalidades quanto ao 

descumprimento.  

Tem-se como objetivo geral demonstrar que o Brasil se adequou às legislações 

internacionais com relação ao tratamento e ao armazenamento de dados pessoais, 

tanto para empresas do setor público como do privado com o intento de proteger o 

direito fundamental à privacidade. Para alcançar o objetivo geral e responder à 

questão que se apresenta como problema da pesquisa, o caminho a ser percorrido, 

articula-se em três partes: analisar o direito fundamental à privacidade, algumas 

perspectivas históricas e sua previsão no ordenamento constitucional brasileiro (1). 
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Analisar a Lei Geral de Proteção de Dados, demonstrando que ela é consequência de 

documentos internacionais adotados para a proteção do direito fundamental à 

privacidade, apontando definições e aspectos importantes com relação a sua 

abrangência na proteção de dados pessoais (2). E, demonstrar que a Lei Geral de 

Proteção de Dados será um eficiente instrumento jurídico para garantir o direito 

fundamental à privacidade, especificamente com relação aos dados pessoais (3). 

 No que tange à metodologia, o método escolhido é o dedutivo e a técnica de 

pesquisa utilizada é a documentação indireta, com consulta em bibliografia de fontes 

primárias e secundárias. As premissas estabelecidas são analisadas com o fito de se 

chegar a uma conclusão, em um processo de raciocínio lógico. Desta forma, partindo-

se do estudo dos direitos fundamentais, especificamente com relação ao direito 

fundamental à privacidade, algumas perspectivas históricas e a sua previsão no 

ordenamento constitucional brasileiro. Em um segundo momento, analisando-se a 

Lei Geral de Proteção de Dados, com intuito de demonstrar que ela é consequência 

de previsões internacionais, da mesma forma, trazendo definições e destacando 

aspectos pertinentes com relação ao direito fundamental à privacidade, para, 

finalmente, demonstrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente com 

relação aos dados pessoais, será um eficiente instrumento jurídico para garantir o 

direito fundamental à privacidade destes.  

O sistema jurídico brasileiro necessitava de uma legislação específica neste 

aspecto. Nesta senda, se alcança o objetivo geral, demonstrando que o Brasil 

adequou-se às legislações internacionais, com relação ao tratamento e ao 

armazenamento de dados pessoais com o intento de proteger o direito fundamental à 

privacidade, chegando a algumas considerações ao final do presente artigo.  

 

1 O Direito à privacidade: algumas perspectivas históricas e sua previsão 
no ordenamento constitucional brasileiro 
 

Ruaro e Molinaro (2017, p. 15) destacam que, historicamente, o direito à 

privacidade teve suas origens no direito norte-americano, pois no século XX, a 

população dos Estados Unidos era basicamente rural e a propriedade era o principal 

enfoque quando aconteciam contendas judiciais. A partir da Revolução Industrial, as 

pessoas começaram a migrar à zona urbana e, paralelamente, as vias de notícias e 

informações tiveram um progresso substancial. Foi diante desta realidade que 
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começaram a acontecer as primeiras discussões acadêmicas sobre a proteção da 

intimidade e da privacidade. Vale destacar que a proteção de dados no sistema 

jurídico americano deriva da chamada privacy, não se constituindo de um direito 

autônomo. 

O direito à privacidade teve seu marco em 1890, com o artigo The Right To 

Privacy, publicado na Harvard Law Review, escrito pelos advogados Samuel 

Warren e Louis Brandeis, tendo como motivação as frequentes e detalhadas notícias 

nos jornais de Boston sobre as reuniões sociais na casa de Warren e, principalmente, 

a curiosidade em torno da festa de casamento de sua filha. Motivação que explica o 

sentido individualista que assumiu, no texto, o direito à privacidade, chamado de 

right to be let alone em tradução livre: “direito a ser deixado só” (SCHREIBER, 2014, 

p. 136-137). 

O clamor pela proteção jurídica da intimidade e da vida privada, surge, dentre 

outras razões, quando uma parcela da imprensa, na época identificada com a mídia 

impressa e escrita, tornou-se uma indústria de publicação de assuntos íntimos de 

homens públicos e de pessoas famosas.  

Como observa Benigno Pendás (1995, p. 09), os autores Warren e Brandeis, 

eram grandes defensores da genuína liberdade de informação, considerando a 

publicidade de certos acontecimentos exigidos pelo princípio democrático. No 

entanto, eram contrários a publicações de fatos íntimos que em nada auxiliam na 

construção da democracia, e que, na verdade, retiram a atenção dos leitores dos 

assuntos de relevância democrática e política. 

Cortiano Junior (2000, p. 44-45) pontuam que somente após a Segunda 

Guerra Mundial que o direito à intimidade e à vida privada foi positivado 

intensamente no âmbito nacional e internacional. Por mais que houvesse na doutrina 

e na jurisprudência, com menor fôlego na legislação uma certa tutela à intimidade e à 

vida privada. Esses valores e inúmeros outros existenciais da pessoa humana são 

protegidos pelo direito como respostas à perda do valor intrínseco do ser humano. 

Robl Filho (2006. p.184-186) ressalta que inúmeras foram declarações, pactos 

e convenções internacionais sobre os direitos humanos que protegem, 

autonomamente, o direito à intimidade e à vida privada, citando, como exemplo, o 

artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948: "Ninguém sofrerá 

intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na 

sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões 
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ou ataques toda a pessoa tem direito à proteção da lei". E, no plano internacional, o 

direito à intimidade e à vida privada encontra-se, ainda, no artigo 5º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que foi o primeiro texto internacional a tutelar esse 

direito, no artigo 17 do Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos, no 

artigo 11 da Convenção Americana de 1969 sobre os Direitos do Homem e no artigo 

8º da Convenção Europeia de 1950 sobre os Direitos do Homem.  

Posteriormente, a tutela foi concedida pelas legislações nacionais. Traz como 

exemplos: a Lei n º 70-643 introduz o artigo 9º ao Code Civil para proteger o respeito 

à vida privada na França; na Espanha, o direito à intimidade pessoal e familiar é 

garantido pelo artigo 18º, nº. 1, da Constituição de 1978; o artigo 26, n.º 1, da 

Constituição da República Portuguesa, tutela a reserva da intimidade da vida privada 

e familiar. Em nossa realidade latino-americana, observa-se, nos artigos 18 e 19 do 

Código Civil da Bolívia de 1975, a tutela da vida íntima da pessoa. No Peru, o artigo 

14 do Código Civil de 1984 protege a intimidade da vida pessoal e familiar, já na 

Argentina o artigo 1.071 defende a intimidade contra qualquer forma de perturbação.  

No direito brasileiro, o direito à intimidade e à vida privada é reconhecido no 

artigo 5º, X, da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, assim como 

na cláusula geral do artigo 21 do Código Civil brasileiro. Destaca como relevante, 

ainda, em relação ao ordenamento pátrio, que a Lei de Imprensa (Lei n º. 5250/67) 

foi o primeiro instrumento legislativo a tutelar expressamente o direito à intimidade 

e à vida privada. 

 Dotti (1980, p. 69) observa que intimidade estava vinculada à vida do 

indivíduo, e, como consequência disso, poderia evitar as demais pessoas, inclusive 

negando ou ocultando da sociedade o seu modo de vida. Neste raciocínio, o direito à 

intimidade acabava abrangendo outros direitos que também se preocupavam com a 

preservação de coisas íntimas e privadas. 

Mas este cenário passou por alterações a partir da década de 1960, como 

consequência do desenvolvimento tecnológico e da evolução das formas de 

divulgação e apreensão de dados pessoais, pois com o advento da biotecnologia e da 

internet, foi facilitado o acesso a dados sensíveis e a sua divulgação, o que pode 

resultar na violação da privacidade (SCHREIBER, 2014, p. 137-138). 

Atualmente, o direito à privacidade é reconhecido a um nível internacional, da 

mesma forma que está consagrada, em praticamente todas as Constituições 

modernas. Destacam-se: a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948); a 
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Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos e Liberdades Fundamentais 

(1950); e a Convenção Americana dos Direitos do Homem (1969) (WEINGARTNER 

NETO, 2002, p. 75). Na Constituição Federal brasileira, o direito à privacidade é em 

seu artigo 5º, inciso X, o qual menciona a intimidade, a vida privada, bem como nos 

incisos XI e XII, os quais fazem referência aos direitos à privacidade do domicílio e 

da correspondência. 

O direito fundamental à privacidade está inserido nos chamados direitos de 

personalidade, o qual possuiu sua matriz teórica na dignidade da pessoa humana, 

objetivando a proteção das garantias dos cidadãos (LIMBERGER, 2007, p. 201-202). 

Os avanços provocados pela Tecnologia da Informação e da Comunicação – TIC a 

partir dos anos sessenta devido ao uso dos modernos computadores, rapidamente se 

espalhou pelo mundo em todos os espaços (RUARO.; MOLINARO. 2017, p. 09). 

Destaca-se que a inovação tecnológica, existência de rede de internet e as 

novas tecnologias alteraram profundamente a perspectiva que se tinha referente à 

privacidade. Atualmente, grandes bancos de dados são compartilhados via internet e 

temos um grande volume de informações processadas forma instantânea. Consoante 

a isso, vários setores da sociedade passaram a analisar o direito da privacidade em 

uma nova perspectiva. A própria definição da privacidade exige sua análise dentro 

deste contexto de novas tecnologias e a necessária proteção de dados. 

Após alcançar o primeiro objetivo de nossa pesquisa, que é de analisar o 

direito fundamental à privacidade, algumas perspectivas históricas e sua previsão no 

ordenamento constitucional brasileiro, adentramos no segundo objetivo,  que é o de 

analisar a Lei Geral de Proteção de Dados, demonstrando que ela é consequência de 

documentos internacionais adotados para a proteção do direito fundamental à 

privacidade, apontando definições e aspectos importantes com relação a sua 

abrangência na proteção de dados pessoais, o que passamos a fazer no tópico que 

segue.  

 

Algumas considerações com relação a Lei geral de proteção de dados 

 

Na atualidade, tanto a integração econômica quanto a integração social, 

consequência do funcionamento do mercado interno, trouxeram um aumento 

significativo dos fluxos de dados pessoais, além das fronteiras.  
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Gabrielle Bezerra Sales Sarlet (2020, p. 19) ensina que o modelo informacional 

alterou a gramática cultural da Sociedade, trazendo novos conflitos que ainda não 

tinham a devida regulamentação jurídica, trazendo  a necessidade de uma análise a 

partir do princípio da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos e 

fundamentais previstos na maioria das constituições, sobretudo na brasileira, que, 

nessa medida, forjaram os alicerces éticos e jurídicos para uma investigação da 

sociedade informacional. Enfatiza-se, desta forma, a relevância pela busca de 

instrumentos adequados, que assegurem, dentro de uma perspectiva multinível, a 

integralidade dos direitos e das garantias à pessoa humana, dentro e fora do 

ambiente digital.   

A preocupação com a proteção dos dados pessoais é um fenômeno de origem 

europeia. Lima e Peroli (2020, p. 79-80) pontuam que em 30 de setembro de 1970, 

em Wiesbaden, Alemanha, o Parlamento de Hessian aprovou uma inédita proteção 

aos dados pessoais, que foi seguida por diversos países europeus, durante a década 

de 1970, pela Suécia, Dinamarca, Noruega e França. Destaca-se a Convenção 108 do 

Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas Singulares, no que diz respeito ao 

Tratamento Automatizado de dados Pessoais, de 28 de janeiro de 1981, que 

objetivou a proteção à vida privada e estabeleceu a adequada coleta e o adequado 

tratamento dos dados como direitos dos titulares.  

Assim, destaca-se que, desde a década de 1970, a Europa promove dispositivos 

considerados vanguardistas que visam a adequar o nível protetivo aos dados pessoais 

às atualizações da sociedade informacional. E, essa europeização da regulação sobre 

a proteção e dados pessoais acabou instaurando uma corrida pelo alcance do nível 

protetivo adequado aos padrões da União Europeia - UE, em razão de que os dados 

relativos aos titulares da UE podem apenas ser tratados por aqueles que as 

autoridades garantes dela afirmem possuir o nível protetivo requerido. Caso 

contrário, o tratamento dos dados por agentes de tratamento estrangeiros, realizado 

por intermédio da circulação internacional de dados, poderá ser bloqueado.   

Documentos com relação à proteção de dados: com base no General Data 

Protection Regulation (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União 

Europeia, que passou a ser obrigatório em 25 de maio de 2018 e aplicável a todos os 

países da União Europeia. Nos Estados Unidos, California Consumer Privacy Act of 

2018 (CCPA), que foi implementado por meio de uma iniciativa em âmbito estadual, 
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na Califórnia, aprovado em 28 de junho de 2018 (CALIFÓRNIA, 2018, 

<https://www.translatetheweb.com/>).  

E como consequência de escândalos envolvendo venda de dados de usuários 

do Facebook por parte da Cambridge Analytica, que teriam influenciado a eleição 

americana, especificamente na candidatura de Donald Trump, o governo e a 

sociedade civil se viram obrigados a modernizar a legislação, garantindo aos cidadãos 

maior segurança em ambientes on-line (OSTEC, 2018, 

<https://content.ostec.com.br>). 

Em razão de documentos internacionais, o Brasil também conta com uma 

legislação específica à proteção de dados e da privacidade das pessoas, a Lei Geral de 

Proteção de Dados – Lei nº 13.709, sancionada em 14 de agosto de 2018, regula as 

atividades de tratamento de dados pessoais e trouxe, também, alterações nos artigos 

7º e 16 do Marco Civil da Internet; vale lembrar que o prazo para o Brasil se adequar 

a essa lei se encerra em agosto de 2020.  

Gabrielle Sarlet (2020, p. 33) ressalta que, em 2018, de acordo com as 

mudanças que aconteceram no continente europeu, houve a sanção da Lei Geral de 

Proteção de dados, batizada de LGPD, na qual ficou evidente a transparência como 

elemento central, tornando cristalina a ideia de que todos os procedimentos 

envolvendo dados pessoais devam ser compatíveis com a finalidade da coleta e 

minimizados em uma política de uso racional, principalmente, em razão de sua 

perenidade. Outro aspecto que vale a pena destacar, foi o fortalecimento da proteção 

e a decorrente da vedação de uso dos dados sensíveis para fins discriminatórios, 

independentemente do consentimento do usuário, principalmente diante dos riscos 

de destruição, de divulgação e de acesso indevido em razão da estrutura aberta da 

internet.  

A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil (art. 1º) possui como objetivos 

justamente a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Com o cumprimento da 

Lei, as empresas efetivamente passam a garantir a segurança de todas as informações 

de seus usuários, sempre impedido acessos não autorizados à destruição, à alteração 

ou a qualquer outra forma de tratamento que seja considerado inadequado ou ilícito.  

Destaca-se que a Lei, que é extraterritorial (art. 3º) regula como as empresas 

do setor público como também as do setor privado devem tratar os dados coletados 

de seus usuários, estabelecendo penalidades para quem descumprir suas 

https://content.ostec.com.br/
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determinações uma vez que toda a informação coletada, seja por empresas ou não, 

como dados cadastrais, nome, endereço, e-mail ou até mesmo textos, fotos e outros 

tipos de informações presentes em redes sociais, precisam ter o consentimento 

expresso do titular para serem armazenadas.  

A Lei define (art. 5º) como sendo dado pessoal a informação relacionada à 

pessoa natural identificada ou identificável e que, de forma isolada ou em conjunto, 

somada a outros detalhes, permitirão a sua identificação. E, como pessoal sensível 

(art. 5º, II) os relativos à preferência sexual, opinião política, dados de consumo, 

origem racial ou étnica, convicção religiosa, filiação a sindicato ou a organização de 

caráter religioso, filosófico ou políticos, e os dados relativos à saúde, dados genéticos 

ou biomédicos, quando vinculados à pessoa natural. Orienta que deverão ser 

adotadas medidas de transparência e como proceder com relação à comunicação ou 

ao uso compartilhado de dados, e que deve ser comunicada à autoridade nacional, e 

ao titular do dado, quando ocorrerem acidentes de segurança que possam acarretar 

risco ou danos que sejam relevantes para os seus titulares. Também traz (art. 48) 

medidas para reverter ou mitigar possíveis prejuízos (OSTEC, 2018, 

<https://content.ostec.com.br>). 

Molinaro (2018, p. 380) lembra que a sociedade da informação causou uma 

mudança significativa na nossa compreensão do trabalho pessoal e social em nossas 

vidas diárias. As constantes mudanças, principalmente no contexto globalizado, 

contribuem à criação de uma nova cena social. Incorporados em nosso cotidiano 

termos como "sociedade da informação" ou "economia do conhecimento", toda vez 

que entramos em contato com alguma forma de mídia ou comportamento de mídia.  

Na União Europeia houve um aumento do intercâmbio de dados entre 

intervenientes públicos e privados, estando incluídas nesta realidade as pessoas 

singulares, as associações e as empresas. Novas tecnologias permitem às empresas 

privadas como também às entidades públicas que se utilizem de dados pessoais 

quando exercem as suas atividades. E esta evolução muito rápida, sem precedentes 

na história, com relação ao recolhimento e à partilha de dados pessoais, trouxeram 

novos desafios no que tange à proteção destes dados. Atualmente exige-se proteção 

apoiando-se em uma aplicação rigorosa das regras (UE Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados: 2016, <http://www.privacy-regulation.eu/>). 

O chamado ciberespaço expõe a privacidade de seus usuários diante de uma 

enorme concentração de informações de caráter pessoal. Gonçalves (2003, p. 173-

https://content.ostec.com.br/
http://www.privacy-regulation.eu/
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174) pontua que isso acontece porque a grande maioria dos serviços prestados na 

internet exige o fornecimento de dados pessoais, sendo poucos os sites que 

dispensam esse tipo de informação. Qualquer acesso registra os dados do usuário, 

bem como suas opiniões, características e hábitos de consumo. O armazenamento 

desses dados nem sempre é feito de forma clara e evidente, para finalidades pré-

determinadas e pré-autorizadas pelo proprietário, mas de forma encoberta e, muitas 

vezes, contrária ao interesse do titular. 

 

A importância da Lei geral de proteção de dados com relação ao direito 
fundamental à privacidade 

 

Neste tópico, encaminhando para o final deste artigo, procura-se alcançar o 

terceiro objetivo da pesquisa, que é demonstrar que a Lei Geral de Proteção de Dados 

será um eficiente instrumento jurídico para garantir o direito fundamental à 

privacidade, especificamente com relação aos dados pessoais. Para assim, retomamos 

algumas considerações referente à privacidade, posteriormente aborda-se alguns 

aspectos importantes relacionado a que é chamada quarta revolução industrial, 

caracterizada pelo surgimento da internet e, finalmente, destacamos a importância 

da nova lei de dados na proteção da privacidade, diante da disposição e coletas de 

dados pessoais.  

A Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709, LGPD – que foi sancionada 

em 14 de agosto de 2018, caracteriza-se em valoroso instrumento jurídico que dispõe 

a legislação nacional para o tratamento de dados pessoais. Ainda está ocorrendo 

adaptação com relação a ela, pois o prazo para o Brasil se adequar encerra em agosto 

de 2020.  

Marcacini (2020, p. 143-144) pontua que a proteção conferida pela LGPD recai 

sobre direitos disponíveis de seu objeto de proteção: os direitos à privacidade, à 

intimidade, à imagem, à liberdade de opinião, ou mesmo ao valor patrimonial que 

esses bens jurídicos possam alcançar no mercado.    

Benacchio e Maciel (2020, p. 44-45) destacam que enquanto a primeira 

revolução industrial, que ocorreu entre 1760 e 1840, foi provocada pela construção de 

ferrovias e pela invenção da máquina a vapor, dando início à produção mecânica, a 

segunda revolução industrial que foi instaurada com o advento da eletricidade e da 

linha de montagem, entre o final do século XIX e o início do século XX, 
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possibilitando a produção em massa. Na década de 60 ocorre a chamada Revolução 

Digital ou do Computador que foi impulsionada pelo desenvolvimento de 

semicondutores, da chamada computação mainframe (década de 60), da 

computação pessoal, na década de 70 e 80 e da internet na década de 90.  

Atualmente, estamos na quarta Revolução Industrial, que iniciou na virada do 

século e é baseada na Revolução Digital tendo como característica uma internet mais 

ubíqua e móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais 

baratos e pela inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de 

máquina).  

A chamada Quarta Revolução Industrial modificou fatores de produção 

tradicionais por meio da economia digital, na qual os dados pessoais são 

indispensáveis à empresa em sua atuação nessas novas bases. Os dados pessoais 

estão ligados à condição humana, não sendo passíveis de utilização irrestrita. Assim, 

o poder das empresas necessita ser regulamentado para que os dados pessoais sejam 

considerados, simplesmente, um ativo empresarial que é passível de utilização e 

comercialização no mercado global. Problemática essa, que afronta os direitos de 

liberdades e de privacidade dos seres humanos, comprometendo o desenvolvimento 

das pessoas.  

Os danos são mais intensos nos países de capitalismo tardio em virtude das 

dificuldades na regulação do poder das empresas. As violações à condição humana 

desde a indevida e ilimitada utilização dos dados pessoais é uma questão, tal como 

atividade econômica, discutida em todos os países que vêm buscando formas de 

regulação por meio de regramentos legislativos bastantes à ordenação e à 

regulamentação de situações inéditas em um passado recente. No Brasil, a 

promulgação da Lei nº 13. 709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 

LGPD, inovou a ordem jurídica ao ordenar e regular os interesses de proteção de 

dados pessoais do ser humano frente ao poder da empresa (BENACCHIO, 2020, p. 

65). 

Benacchio e Maciel (2020, p. 52) lembram que, atualmente os dados pessoais 

são a mercadoria mais importante do século XXI, e é tarefa dos políticos e dos 

tribunais fazerem valer os direitos de propriedade dos indivíduos sobre seus próprios 

dados, especialmente contra aqueles que, até agora, foram inteligentes o suficiente 

para colocar as mãos nessa mercadoria sem pagar nada. Para os referidos autores, 

empresas como Facebook, Google, Alibaba, Amazon não têm permissão para moldar 
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a nova ordem mundial, da mesma forma, que não são detentoras de mandato para 

isso. E deve permanecer como tarefa própria dos representantes, democraticamente 

eleitos do povo, acordos sobre as regras e consagração deles em leis.  

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD regula como as empresas do setor 

público, tanto do setor privado, deverão tratar os dados que são coletados de seus 

usuários. Estabelece regras, limites para a coleta, guarda e também transferência de 

dados pessoais, principalmente nos meios digitais. Também determina regras e 

proteção com relação aos chamados dados sensíveis e disciplina como o 

consentimento, para uso destes dados deverá ser feito.  

Com relação ao ambiente digital, pertinente lição de Gabrielle Sarlet (2020, p. 

19-20) que ensina que o ambiente digital, é atinente ao conjunto de dados, que se 

convencionou chamar de ambiente virtual, que, em síntese, se refere ao modo como a 

vida real pode ser transcrita na internet. Em rigor, o mundo virtual espelha a vida 

real, especialmente com relação às suas maravilhas e seus aspectos negativos. Muito 

importante, quando da análise dos contornos do mundo digital, é adequado partir da 

ideia de que dados pessoais são todas as informações de caráter personalíssimo 

caracterizadas pela identificabilidade e pela determinabilidade do seu titular.  

Dados sensíveis, por sua vez, são aqueles que tratam sobre origem racial e 

étnica, as convicções políticas, ideológicas, religiosas, as preferências sexuais, os 

dados sobre a saúde, os dados genéticos e os biométricos. Da mesma forma, a 

referida autora (2020, p. 21) chama à reflexão sobre a suposta gratuidade da internet 

que toca diretamente no seu custo energético, pois é muito importante destacar que o 

tamanho do conjunto de dados, ou seja, o tamanho da internet, pode ser 

dimensionado pelo uso que se faz dela, originando uma nova escala mundial, dos 

chamados escravos digitais para a sua manutenção e permanência.  

Quando se trata de dados sensíveis, conforme Gabrielle Sarlet (2020, p. 22) 

reafirma-se a exigência de uma proteção especial baseada no princípio da dignidade 

humana, cuja a fundamentalidade radica e sustenta a democracia e o atual molde de 

Estado de Direito. Reforço antropológico que encontra respaldo no artigo segundo do 

Tratado da União Europeia, na qual onde está consagrada a dignidade humana, a 

liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de direito e o respeito aos direitos 

humanos.   

Não nos enganemos, que dados pessoais são gratuitos, ou tratados com 

gratuidade quando usa-se o meio digital: dados pessoais são considerados ativos 
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financeiros e que, conforme Gabrielle Sarlet (2020, p. 23) em uma composição 

contemporânea logram uma nova corrida pelo ouro nos Estados menos 

desenvolvidos para fins de novas modalidades de dominação, particularmente em 

áreas sensíveis como a que envolve a saúde e a soberania. Por isso, com relação à 

proteção à privacidade, destaca-se a importância dentro do Estado Democrático de 

Direito, da dignidade, privacidade e a proteção de dados na era informacional, 

estabelecendo o consentimento de forma livre e informado como um relevante 

instrumento no panorama brasileiro recente alterado com a promulgação de uma Lei 

geral de proteção de dados pessoas. 

Benacchio e Maciel (2020, p. 52) lembram que, atualmente os dados pessoais 

são a mercadoria mais importante do século XXI, é tarefa dos políticos e dos 

tribunais fazerem valer os direitos de propriedade dos indivíduos sobre seus próprios 

dados, especialmente contra aqueles que, até agora, foram inteligentes o suficiente 

para colocar as mãos nessa mercadoria sem pagar nada. Para os referidos autores, 

empresas como Facebook, Google, Alibaba, Amazon não têm permissão para moldar 

a nova ordem mundial, da mesma forma, que não são detentoras de mandato para 

isso. É e deve permanecer como tarefa própria dos representantes, 

democraticamente eleitos do povo, acordos sobre as regras e a consagração deles em 

leis.  

A Lei de Proteção de Dados – LGPD é considerada, um instrumento de grande 

importância, devido às suas disposições para a proteção de dados e principalmente 

garantir a privacidade dos usuários que cedem seus dados para os meios digitais. 

Alcançando o objetivo de nossa pesquisa, imprescindível na linha de argumentação, 

adentrarmos em alguns pontos, necessários para a compreensão com relação ao 

direito à privacidade.   

Ruiz (2020, p. 103-107) pontua que o conceito de privacidade está sendo 

amplamente discutido no Direito. A história da privacidade é profundamente 

entrelaçada com a história da tecnologia e o seu conceito normativo evoluiu à luz das 

tecnologias de comunicação e informação. Ensina que a imprensa sensacionalista, do 

final do séc. XIX, poderia ser considerada uma prática de invasão de privacidade. A 

partir do século XXI, com o advento da Web 2.0 que se caracteriza pela ênfase da 

disponibilização de conteúdo gerado pelos usuários da web, tais como redes sociais, a 

facilidade de uso dos serviços web tais como redes sociais, e o fortalecimento da 

cultura participativa, a percepção de risco à privacidade ampliou-se 
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consideravelmente. Assim, como consequência, neste mundo totalmente 

interconectado digitalmente pela web, os conceitos envolvidos na regulamentação 

sobre a privacidade da informação herdam uma dimensão altamente técnica quanto 

ao direito à privacidade, atualmente considerado como um direito à reserva de 

informações pessoais e da própria vida pessoal.   

Já Silva (2020, p. 227-228) argumenta que importância da privacidade 

repousa tanto na dimensão individual, para impedir a invasão indevida na esfera 

jurídica de seu titular, quando no plano coletivo, pois a privacidade é a base 

fundadora para uma saudável, vibrante e funcional vida em sociedade. O uso das 

tecnologias na atualidade, justamente coloca a privacidade em evidência. Ainda que 

nesta quadra da história não se questione sua importância e que os tratados 

internacionais a tutelem como direito humano, o que também é acompanhado pelas 

cartas Políticas da maioria dos Estados democráticos, o acentuado uso de 

tecnologias, típico da era digital, coloca a privacidade novamente em evidência ao 

revelar novas e sofisticadas formas de intrusão e violação de dados pessoais. Muitas 

dessas invasões ocorrem e são aperfeiçoadas pelas inovações tecnológicas, o que leva 

a suspeitar de certa corrosão do próprio Direito. Destaca que, atualmente, entende-se 

que a privacidade é um específico mecanismo que permite que as pessoas 

mantenham um nível de controle sobre o que será partilhado com outros, só havendo 

interesse em protegê-la no âmbito das relações sociais.  

Existem riscos significativos, principalmente com relação à garantia da 

confidencialidade e da privacidade diante da realidade digital. Destaca Gabrielle 

Sarlet (2020, p. 26-34) que estes são desafios que ganham maior dimensão tendo 

como critério a inescusável circulação de dados pessoais, com origem e destino em 

países em desenvolvimento. Estes movimentos além das fronteiras acabam 

colocando obstáculos à interoperabilidade da informação em suas diversas 

modalidades. E, diante desta nova dimensão, é necessário enquadrar juridicamente a 

proteção de dados pessoais como um direito fundamental global, ou seja, um direito 

humano, cujo âmbito de proteção tende a se expandir. Destaca também que, 

atualmente, em resposta ao suposto vazamento de informações referente a chamada 

Operação Lava Jato, que é comandada pela Polícia Federal e que alcançou 

notoriedade diante da atual conjuntura política do Brasil, foi apresentada no 

Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que tem como elemento 

principal o reconhecimento do direito à proteção de dados como direito fundamental. 
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A realidade trazida pela Quarta Revolução Digital, já abordada, faz parte de 

nossa realidade. Não é possível a vida em sociedade sem ela. Por isso a importância 

da Lei Geral de Dados, – LGPD, justamente conceitua o que são estes dados, quais os 

atores estabelecidos para o tratamento deles. A Lei é consequência de documentos 

internacionais. Partindo da compreensão do que são dados pessoais, no sentido de 

que é toda a informação relacionada à uma pessoa que possa, tanto de forma isolada 

mas em conjunto com outras informações, permitir a sua identificação como, por 

exemplo, por meio de nome, apelido, endereço, e-mail e outras formas de 

identificação, a Lei também determina que as empresas para fazer a coleta e uso 

deste dados devem ter, do usuário o consentimento, que deve ser dado de forma 

expressa. Sem esquecer que a solicitação deve ser feita de forma clara e objetiva, por 

meio de cláusula própria, respeitando a finalidade a que foi especificada.   

A Lei 13.709/2028, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 

LGPD tem por objetivo, conforme expresso em seu artigo 1º, o de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade natural. Assim, Benacchio e Maciel (2020, p. 56-59) ensinam que, ao 

proteger a privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de 

informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e 

da imagem, ainda que de forma reflexa, a ordenação jurídica brasileira está limitando 

o poder econômico das empresas que lucram com a coleta, uso e tratamento dos 

dados pessoais, sendo certo que a ausência de regulação incrementa as possibilidades 

de modelos de negócio totalmente voltados à exploração econômica, sem qualquer 

outro compromisso além do lucro. 

Como consequência da aplicação dela com relação aos direitos à privacidade, 

as pessoas terão a garantia que toda a informação que foi coletada, será usada de 

forma responsável, evitando divulgação indevida e até a venda de dados, não 

autorizada.  

 

Conclusões 

 

O ciberespaço expõe a privacidade de seus usuários e informações de caráter 

pessoal sendo cada vez mais comum a coleta e troca de dados entre pessoas com 

empresas, no espaço virtual.  
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Conforme abordou-se, a Quarta Revolução Industrial modificou fatores de 

produção tradicionais por meio da economia digital, na qual os dados pessoais são 

indispensáveis à empresa em sua atuação nessas novas bases. Dados pessoais estão 

sempre  ligados à condição humana, não sendo passíveis de utilização irrestrita.  

Compreende-se, desta forma, que o poder das empresas necessita ser 

regulamentado para que os dados pessoais não sejam considerados, simplesmente, 

um ativo empresarial que é passível de utilização e comercialização no mercado 

global. Essa possibilidade, de venda e uso abusivo, é que afronta os direitos de 

liberdades e de privacidade dos seres humanos, comprometendo o desenvolvimento 

das pessoas. Daí a necessidade de controle, por meio de legislação específica, para 

garantir que não acontecerão abusos, inclusive o uso destas informações coletadas 

em práticas discriminatórias, por exemplo, e que a coleta também seja feita de forma 

clara, com informação suficiente para as pessoas que cedem seus dados, e usadas 

para o fim a que foi proposto. 

Nessa realidade, o direito à privacidade adota conceitos técnicos, e, 

atualmente, diante da Quarta Revolução Industrial, ele é considerado como um 

direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal. A privacidade 

passa a ser um mecanismo específico, permitindo às pessoas que mantenham um 

nível de controle sobre o que será partilhado com outros, havendo interesse em 

protegê-la no âmbito das relações sociais.  

Justamente, nesta realidade, destaca-se a importância da Lei Geral de 

Proteção de Dados, que é consequência de documentos internacionais, inclusive é 

extraterritorial, regulando como as empresas do setor público e do privado devem 

tratar os dados coletados de seus usuários.  

Ela também determina que todos os tipos de informações precisam ter o 

consentimento expresso do titular para serem armazenadas. Estabelece penalidades 

para quando estas determinações forem descumpridas. Com advento da Lei as 

pessoas terão a garantia de que toda informação a ser coletada será tratada de 

maneira responsável, evitando práticas discriminatórias, divulgações e até vendas 

não autorizadas. 
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Introdução 

 

O presente trabalho visa fazer uma abordagem a respeito das novas 

tecnologias nas frentes produtivas de trabalho (trabalho 4.0), e como está 

modificando as relações de trabalhistas fazendo com que a classe trabalhadora tenha 

que se reinventar sua forma de representação. 

O problema a ser enfrentado por este artigo é o fato destas tecnologias estarem 

flexibilizando as formas de trabalho, trazendo uma nova forma de se visualizar o 

trabalhador, as forças laborativas e o ente sindical, de modo que a representação dos 

trabalhadores na defesa dos direitos coletivos tem sido um novo desafio a ser 

enfrentado. 

Diante desse problema, o objetivo será demonstrar como pode os juristas, 

diante dessas inovações promovidas pelas tecnologias e pelas novas técnicas trazidas, 

se atualizar e buscar a manutenção das conquistas galgadas durante o século XX 

pelos movimentos sociais, sindicatos e legisladores, no que compete aos direitos 

sociais, estampando em ampla maioria nos textos constitucionais pelo mundo, como 

direito fundamental, observando o panorama que se desenvolve a partir da revolução 
                                                      
1 Graduada em Direito pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Advogada e membra da 
Comissão Estadual de Direito Sindical da OAB/SC. Mestranda em Direitos Fundamentais Sociais 
(Unoesc) Especialista em Direito Público e Direito Eleitoral pela Faculdade Damásio. Assessora 
Jurídica do Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas da Alimentação de Quilombo, 
Pinhalzinho, União do Oeste, Jardinópolis, Santiago do Sul e Irati Estado de Santa Catarina 
(SINTRAICQ), E-mail: vailonkauana@gmail.com, Lattes http://lattes.cnpq.br/3789735828646123.  
2 Graduado em Direito pela Universidade do Contestado – UNC Concórdia. Especialista em Direito 
Civil pela Universidade Anhanguera-Uniderp. Advogado OAB SC nº 46.971. Servidor Público Federal 
do Instituto Federal Catarinense-Campus Concórdia. Coordenador de Pessoal e Relações Jurídicas do 
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 
(SINASEFE)-Seção de Concórdia-SC. Mestrando no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC. E-mail: renan.silva@ifc.edu.br, Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3699530243523718. 
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4.0, a inserção tecnológica no espaço de trabalho.  O presente artigo vem assim 

discutir os desafios do sindicalismo brasileiro frente à essa revolução industrial, na 

efetivação de representação coletiva diante da desenfreada maneira que a tecnologia 

vem sendo inserida no ambiente de trabalho e como o direito sindical vem se 

desenvolvendo (ou não) para acompanhar a economia e as inovações do mundo 

moderno. 

Justifica-se a discussão desse tema pela maneira rápida como o trabalho 4.0 

está presente no cotidiano das frentes produção e com a flexibilização das formas de 

trabalho, a representação dos trabalhadores não é mais homogênea, o que pode 

comprometer as inúmeras conquistas sociais advindas do Estado Democrático de 

Direito, mormente após a metade do século XX, no pós-guerra diante de um cenário 

de flexibilização das normas trabalhistas. 

Assim, desde sua origem o sindicato vem esbarrando diante de obstáculos, por 

vezes devido a dificuldades internas na sua própria forma de administração ou 

externas, devido a imposições legais que direta ou indiretamente limitam o 

desenvolvimento de suas funções. Contudo, no atual contexto de reforma trabalhista, 

e com a introdução de novos meios de trabalho a partir de plataformas digitais, crise 

econômica e política, os enfrentamentos e desafios do ente sindical tornaram-se 

ainda maiores.  

A mudança feita pelos congressistas na legislação trabalhista agrediu 

diretamente os sindicatos e as relações de emprego, ocasionando dentro do 

movimento de trabalhadores vários dilemas. A busca por melhores condições no 

ambiente de trabalho, as formas de introdução das novas regulamentações nos 

acordos e convenções coletivas e principalmente a luta pela sobrevivência sindical. 

O trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica, com uso de livros e artigos. 

Parte da premissa de que o ente sindical é indispensável não só no embate de 

melhores condições nas relações trabalhistas, mas por sua história e finalidade 

dentro da atual fase do capitalismo, como meio de regulamentação das lacunas 

legislativas através da negociação coletiva, especialmente em face das novas 

tecnologias que vieram a impactar diretamente o mercado e no ambiente de trabalho.  
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1 Considerações iniciais sobre técnica e tecnologia 

 

Historicamente podemos dizer que a técnica precedeu a ciência. A técnica foi 

impulsionada por tentativas e erros, sem nenhuma explicação teórica cientifica 

(LEMOS, 2010, p.37). A tecnologia moderna surge da união entre ciência e técnica, 

deste modo a ação humana pelo seu potencial inventivo mudou a natureza, 

transformando-a em uma tecnosfera, como também transformou a natureza humana 

associando a racionalidade. 

A técnica, comumente considerada uma “ferramenta” à disposição do homem, 

tornou-se, hoje, o verdadeiro “sujeito” da história; o homem executa o papel de 

“funcionário” de seus equipamentos, cumpre aquelas ações descritas e prescritas no 

rol de “tarefas” das ferramentas e coloca sua personalidade entre parênteses em favor 

da funcionalidade. (GALIMBERTI, 2003, p.03)  

Vivemos uma constante ascensão da ciência, de modo que a ciência passou a 

predominar a técnica, através da tecnologia, estabelecendo uma nova forma de 

relação entre o homem e o direito, bem como da proteção humana no ordenamento 

jurídico (MOZETIC, 2018, p. 29).  

O ser humano trabalha, e quanto mais elaborada é a sua capacidade de 

trabalhar, mais humanizado ele se torna. O fruto de seu trabalho é a fonte básica para 

o estudo antropológico de sua existência uma vez que na relação entre homem e 

utensílio apresenta-se o “grau de domínio” que o sujeito tem sobre o objeto ou, 

inversamente, o “grau de subordinação” que a situação impõe. Há algo da forma-

homem na forma-trabalho e vice-versa (PINTO, 2005, p. 02- 25). 

Assim, o ser humano maravilha-se diante do que é produto seu por que, em 

virtude do distanciamento do mundo, causado pela perda habitual da prática de 

transformação material da realidade, e da impossibilidade de usar os resultados do 

trabalho executado, perdeu a noção de ser o autor de suas obras, as quais por isso 

parecem estranhas. Outrora, na pobreza de uma civilização tecnicamente “atrasada”, 

o homem só podia, com efeito, maravilhar-se com aquilo que encontrava feito: agora, 

na época da “civilização tecnológica”, extravia-se diante do que se faz. (PINTO, 2005, 

p. 35) 

A Segunda Guerra Mundial pode ser considerada o limiar da era técnica. Não 

porque antes não houvesse uma empresa de tecnologia. A técnica entrou em 

operação em grande escala no século XIX, com a Revolução Industrial, e foi 
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especialmente reforçada pelas guerras. No entanto, durante a Segunda Guerra 

Mundial, assistiu-se a um desenvolvimento tecnológico que determinou uma 

mutação antropológica sem precedentes. O modo de pensar deste período tornar-se-

á o paradigma dominante na era da técnica (GALIMBERTI, 2003, p.14)  

A sociedade diante dessa constante mudança, o grande desafio ao direito é 

conseguir absorver e acompanhar os fenômenos que impactam na vida social e que 

por vezes ainda não estão regulados (MOZETIC, 2018, p. 77). 

Assim, compreender as complexidades e particularidades do fenômeno 

técnico-tecnológico, especialmente no tocante a problemática das relações de 

trabalho, são questões que emergem como prioritárias na contemporaneidade. 

 

2 A nova morfologia da classe trabalhadora 

 

A sociedade brasileira sofre intensamente com os desafios para criar uma 

sociedade mais justa e igualitária. Nossa constituição federal de 1988 possui normas 

que se cumpridas possibilitariam a concretização dos princípios voltados à dignidade 

humana (BIAVASCHI, 2016, p.75). 

Diante do fenômeno da globalização, que vem como consequência de atuações 

políticas estatais, cujas consequências mexem com a situação econômica do país 

devido ao modo de produção capitalista e sua capacidade de atuação com as novas 

tecnologias, nos deparamos diante de uma flexibilização do trabalho, ocasionada por 

esse fenômeno. 

A flexibilização do trabalho, pode ser vista sob dois aspectos, primeiro como 

uma desregulação e precarização do contrato de trabalho ou como um processo de 

adaptação do sistema das relações de trabalho diante novas realidades econômicas, 

sociais e tecnológicas. (SILVA, 2008, p. 60). 

O Direito do Trabalho está intrinsicamente ligado com a economia, que diante 

das mudanças ocorridas na sociedade, impacta diretamente na produção e na 

distribuição de bens e serviços (SILVA, 2008, p. 61). 

A flexibilização do trabalho no Brasil tem sido importante instrumento 

utilizado pelas empresas para burlar a legislação social do trabalho. Entre os anos 

1980 e 2008, o setor de serviços cresceu no Brasil aproximadamente 30,6%, 

correspondendo por dois terços de toda a produção Nacional, essas transformações 
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acabaram por afetar a composição da força de trabalho nacional (ANTUNES, 2018, 

s.n.).  

A enorme expansão do Trabalho em call center, telemarketing, constante 

criação de micro empreendedores individuais (MEIs), ubers e outros através das 

plataformas digitais, estão cada vez mais inseridos no processo de valorização do 

Capital, gerando o nascimento de um novo proletariado de serviços, o cibertariado 

(ANTUNES, 2018, s.n.). 

A era da informalização do trabalho aumentou no mundo da máquina digital, 

com ampliação de terceirizados, flexibilizados, trabalho em tempo parcial e 

teletrabalho e plataformas digitais, potencializando o universo do mundo trabalho 

precarizado. 

 Essas distintas modalidades de trabalho vem desempenhando um papel de 

destaque na sociedade, não só na criação de novas formas geradoras de emprego e 

valorização do trabalho, mas também no desencadeamento de novas lutas sociais das 

quais os assalariados desses tem tido um papel de grande relevância para a sociedade 

(ANTUNES, 2018, s.n). 

Com efeito, destacamos que as relações e o ambiente de trabalho sofrem 

profundas transformações diante da implementação de tecnologia de ponta, de modo 

que o desemprego tecnológico e como se dará a representação da defesa dos direitos 

dos trabalhadores representam novos desafios impostos às organizações sindicais. 

 

3 A tecnologia nas relações de trabalho e a representação sindical 

 

Na contemporaneidade, surgem novas maneiras de pensar, conviver, assim 

como as relações entre o homem, o trabalho e a própria inteligência. Hoje estamos 

dependentes da metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os 

tipos (LÉVY, 1998, p.07). 

A velocidade da transformação é em si mesma uma constante paradoxal. Ela 

explica a sensação de impacto para o indivíduo cujos métodos de trabalho foram 

subitamente alterados por uma revolução tecnológica que torna obsoletos seus 

conhecimentos e a existência de sua profissão (LÉVY, 1999, p.28).  

As transformações acarretadas pela evolução tecnológica parecem contestar de 

forma definitiva o modelo de emprego construídos pelos Estados sociais e garantido 

através do Direito do Trabalho (GOMES, 2001, p.125). 
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A introdução de novas tecnologias nos meios de produção acarretam 

reformulações nas formas e nas relações de trabalho, que por sua vez impactam nas 

leis de regulamentação do trabalho. Logo, é cada vez mais importante a adaptação do 

mercado de trabalho às novas tecnologias, em especial na era digital em que a 

evolução tecnológica chega aos dias atuais com a indústria 4.03. 

Assim, é notório que a indústria 4.0 é muito diferente do modelo de indústria 

da revolução industrial, ao qual originou o direito do trabalho na maneira em que 

ainda hoje é pensado e aplicado.  Nesse sentido para Moraes (2019, p.170) o trabalho 

humano de alimentar a linha de produção deixou de ser necessário. O trabalhador 

com tarefas rotineiras se tornou obsoleto, remanescendo apenas o trabalho 

intelectual e técnico.  

A tecnologia informacional e a automação eletrônica são causas de 

desemprego estrutural, levando a uma nova organização do trabalho inerente a um 

processo de globalização (SANTOS, 2004, p.84). 

Aos trabalhadores e trabalhadoras, novas competências são exigidas em 

substituição das antigas atividades manuais, repetitivas por atividades intelectuais 

específicas e altamente ligadas a tecnologia. 

Os trabalhadores e trabalhadoras contemporâneos tendem a vender não mais 

apenas sua força de trabalho. A força de trabalho do assalariado clássico é sucedida 

por uma competência, um saber-ser, uma capacidade melhorada de aprender e 

inovar (LÉVY, 2000, p.60).  

 Logo, há uma necessidade de revisão e reforma da legislação trabalhista, que 

regulamente as novas relações de trabalho4 advindas da tecnologia5. Ana Virginia M. 

Gomes ressalta a importância da imposição de limites e de processos de adaptação ao 

novo modelo produtivo que não levem simplesmente à destruição de postos de 

                                                      
3 (SANTOS, Eduardo Stock dos; TADEU, Hugo Ferreira Braga, 2016, p. 03-04). Conforme boletim da 
Fundação Dom Cabral são nove tipos de tecnologias utilizadas que resultam num rearranjo do layout 
empresarial, substituindo trabalhadores humanos: 1) Robôs automatizados; 2) Manufatura aditiva; 3) 
Simulação; 4) Integração horizontal e vertical de sistemas; 5) Internet das coisas industriais: 6) Big 
Data e Analytics; 7) Nuvem; 8) Segurança cibernética; 9) Realidade aumentada.  
4 Veja-se por exemplo notícias acerca de ações trabalhistas envolvendo o aplicativo Uber: Disponível 
em: https://oglobo.globo.com/economia/justica-do-trabalho-de-sao-paulo-diz-que-ha-vinculo-
trabalhista-entre-uber-motoristas-
23011181;https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/10/24/uber-condenacao-verbas-
trabalhistas-motorista-ceara.htm. Acessos em 02/11/2019.  
5 Xavier (2019, p.80) leciona que o desenvolvimento tecnológico permite, por exemplo novas formas 
de exercício de poder patronal –incluindo o uso de câmeras de vigilância, sistemas de monitoramento 
de e-mails, mensagens e horas de trabalho e até mesmo outras mais polemicas, como a implantação de 
microchips sob a pele para a substituição de crachás. 
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trabalho e contribuam para a segmentação do mercado laboral entre incluídos e 

excluídos (GOMES, 2001, p.127). 

Assim, muito embora nos tempos atuais, se torna evidente a necessidade de 

uma atualização da legislação trabalhista em face às novas formas de trabalho 

procedentes da revolução tecnológica. Para Moraes (2019, p.174) há a necessidade de 

se atender a outro problema:  

 

[...] a estrutura de poder na relação de trabalho permanece como era quando das 
primeiras regulamentações de direito do trabalho. Permanece o proprietário dos 
meios de produção (aqui mudam os meios de produção, de máquinas modernas 
para a aplicativos e softwares) e os trabalhadores que possuem tão somente sua 
força física e intelectual. 

 

Desta maneira, em uma época em que as relações de trabalho são afetadas 

fortemente pelas novas tecnologias, que tendem a precarizar e explorar a forca o 

trabalho humano, visando a maior lucratividade de alguns setores específicos, Gomes 

(2001, p.132) pontua que o valor social do trabalho fica cada vez mais inerte na 

Constituição, logo é oportuno recordar a persistente vigor dos direitos fundamentais 

dos trabalhadores.  

A crise atual enfrentada no mundo do trabalho, que estimula a diminuição dos 

direitos sociais, não pode justificar propostas que defendam o fim do espaço 

alcançado pelos trabalhadores e trabalhadoras na sociedade (GOMES, 2001, p.133). 

Os ordenamentos jurídicos nacionais, em sede constitucional, passaram a 

contemplar os direitos sociais, econômicos e culturais, os primeiros com mais afinco 

após a promulgação da nossa atual carta magna. Em seguida, os direitos humanos 

passaram a abranger o direito ao trabalho, ao lazer, à previdência, à saúde, à 

assistência social, à habitação e à educação. São direitos que visam a garantir a 

igualdade, requisito para a liberdade efetiva, numa relação de interdependência, em 

especial o direito ao trabalho (MUNIZ, 2009, p. 05). 

A representação coletiva é um dos direitos sociais previsto no artigo 8º da 

constituição federal brasileira. Os interesses da coletividade, através da 

representação, é a razão da existência das organizações sindicais, constituindo assim 

uma de suas principais funções - a representação. Os trabalhadores e trabalhadoras, 

historicamente, organizam-se coletivamente para conferir força a seus interesses 

profissionais, sociais e políticos, essa foi uma forma de compensar a sua inferioridade 

diante do poder patronal e diminuir barreiras existentes entre essas duas classes no 
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mundo capitalista (MUNIZ, 2009, p. 17). 

A representação, como já dita, passou a ser a mais importante função das 

organizações sindicais. Devido a sua importância, implantou-se a liberdade de 

exercício das funções sindicais, uma das dimensões da liberdade sindical. Essa 

prerrogativa se relaciona intrinsicamente com a função negocial dos sindicatos. Essa 

fonte tornou-se primordial para o direito do Trabalho, mostrando a autonomia 

privada coletiva conferida às organizações sindicais (MUNIZ, 2009, p. 20). 

O poder de produzir normas jurídicas, através das convenções e acordos 

coletivos, tornou-se um aparato legal para os trabalhadores e trabalhadoras, as 

negociações coletivas passaram a criar condições de trabalho e regras para 

diminuição de conflitos sociais entre os trabalhadores e empregadores. 

A negociação coletiva é um procedimento de concretização do vínculo jurídico 

regulamentador na relação de trabalho, entre categoria, sindicato, Estado e 

empregador.  Alguns doutrinadores, afirmam que não só a negociação coletiva, mas a 

liberdade sindical e a autotutela dos trabalhadores também faz parte dessa dimensão 

chamada por Walkere Lopes da Silva de autonomia privada coletiva (SILVA, 2008, p. 

56).  

A flexibilização dentro do direito do trabalho, deve implicar na reestruturação 

da sociedade e não ao retrocesso social, torna-se evidente a necessidade de manter 

regras e princípios jurídicos fundamentados na ordem pública. Os princípios devem 

refletir os valores considerados essenciais para o bom funcionamento da sociedade e 

relação de trabalho. Às leis do mercado de trabalho, deveriam usar a negociação 

coletiva como instrumento de adaptação do sistema de relação de trabalho em 

quadro legal para a efetivação da liberdade e representatividade sindical. (SILVA, 

2008, p.65)  

 Abarcado brevemente essa questão de representação sindical no sistema 

brasileiro e sua importância na relação de trabalho, analisaremos sua relação com a 

indústria 4.0 e seus diversos impactos econômicos e sociais na regulação desse 

trabalho.  

 Já dizia Arendt (2019 p. 164) a inserção de máquinas no ambiente de trabalho 

vem ocorrendo muito antes da era Marx, muito bem explicada no seu livro o 

manifesto comunista. A transformação da vida e do mundo pela introdução da 

máquina vem estranhamente por uma concentração demasiada exclusivamente no 
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serviço ou desserviço que as máquinas prestam ao homem, sendo que toda 

ferramenta e utensílio destinam-se para facilitar o trabalho do homem.  

O surgimento da era tecnológica encobre a ideia que o homem vive nos 

melhores tempos jamais desfrutados pela humanidade (PINTO, 2005, p.41). No 

entanto, o novo modo de produção da indústria 4.0 requer que o trabalhador se 

ajuste as novas exigências tecnológicas implementadas pelo empregador, para se ter 

melhores perspectivas no ambiente laboral. 

 Diante desse panorama de inovações, novos meios de pensar e conviver são 

elaborados no mundo das telecomunicações e da informática (LEVY, 1998, p.7).  

Logo, as relações entre homem e ambiente de trabalho são também afetadas pela 

virtualização da economia, pelo surgimento das tecnologias de inteligência e pela 

formação de um ciberespaço e cibercultura advindos da internet. 

A tecnologia nas palavras de Lemos (2010, p.107), marca profundamente a 

totalidade do corpo social através dos modos de produção e consumo, das formas de 

comunicação e da normatização da vida social. Diante dessa dinâmica, frente uma 

sociedade tecnológica e desenfreada na busca por informações, imediatista e com o 

fetiche que o homem tomou pelo consumismo, acredita-se que o trabalho realizado 

através das plataformas digitais e tele trabalho é uma tendência de expansão.   

 Essa nova massa de trabalhadores e trabalhadoras, advindos da era da 

tecnologia do trabalho, encontram-se ainda carentes de representação sindical, pois 

enquanto trabalhadores de plataformas digitais, em sua maioria são trabalhadores 

autônomos e muitas vezes prestam serviços a vários empregadores de forma 

simultânea. Aos trabalhadores em tele trabalho, também dificulta a efetivação da 

representação sindical, uma vez por estarem fora do “chão de fábrica” e pelas 

barreiras na fiscalização do cumprimento da legislação.      

Vivemos diante da nova problemática para a efetivação representação sindical 

diante do desenvolvimento de novas tecnologias, ainda não superada pelas entidades 

sindicais. Lemos (2010, p. 62) ressalta que “onde há heterogeneidade de mão de obra 

e formas não padronizadas de ocupação, tornam a representação por meio de classe 

sindical mais complexa diante da necessidade de atender demandas mais 

diferenciadas”.     

Logo, o efeito das novas tecnologias integra um campo de fatores 

denominados de “fragmentação dos interesses da classe trabalhadora”, aumentando 

as diferenciações no interior das classes trabalhadoras e dificultando a unificação das 
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demandas, pois essas relações de trabalho tornam-se distantes da atual realidade 

trabalhista (RODRIGUES, 1999, p.177). 

Arouca (2003, p.464) já destacava a necessidade de um novo sindicato, 

adequado ao novo mundo do trabalho advindo da tecnologia “o movimento sindical 

não deveria perder de vista o fenômeno da mundialização da economia e deveria se 

sintonizar com as novas realidades sociais e econômicas, tornando-se um sindicato 

atualizado, fruto do capitalismo globalizado”.  

Deste modo, os sindicatos como entes de representação coletiva não podem 

descartar o uso da tecnologia em seu proveito6, tendo em vista que a aceleração do 

ciclo tecnológico mudou a forma que as organizações sociais e as relações pessoais 

funcionam. 

A abertura de novos canais de comunicação junto a classe trabalhadora, pode 

significar uma nova forma de organização sindical na luta e defesa dos direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras.  

A convergência digital da representação sindical pode gerar um impacto 

multidimensional na relação sindicato-filiado, aproximando este da representação 

coletiva de forma a participar ativamente na relação institucional. 

Portanto, é imperioso o uso das novas tecnologias nas organizações sindicais, 

o sindicato deve estar assim conectado ao trabalhador para poder representa-lo 

melhor nas relações patronato-trabalhador. Dessa forma a organização sindical 

digital7 pode representar um avanço diante do antigo modelo sindical. 

As perspectivas do sindicalismo do século XXI estão conexas com abertura 

tecnológica, por meio do uso de novos meios de comunicação8 como canais para a 

integração de interesses de diversas classes de trabalhadores, bem como pela difusão 

                                                      
6  Como exemplo, para o Sindpd (sindicato dos trabalhadores em processamento de dados e 
informática do Ceará) o conhecimento que a informática  e as telecomunicações  proporcionam, 
constituem uma ferramenta de construção de nova realidade sindical a qual o acesso a informação e 
conhecimento com agilidade da comunicação proporcionam maior integração e interação da classe 
trabalhadora (SINDPD, p.6-8). Disponível em: 
http://sindpdce.org.br/images/conteudo/file/comunicacao_CUT.pdf?phpMyAdmin=bb7fbd9b14638
30463fc674716eb7d5c. Acessos em 02/11/2019. 
7 Para Almeida, Oliveira (2017, p.56 ) o Sindicalismo Digital é uma forma de aplicação das tecnologias 
da informação e comunicação para aumentar a eficiência das relações sindicais, melhorar processos na 
gestão do sindicato, bem como aumentar a participação dos membros para criar e consolidar assim 
uma nova forma de democracia sindical. 
8 Um exemplo do uso dos meios de comunicação para mobilização da classe trabalhadora foi à greve 
dos caminhoneiros de 2018 no Brasil, na qual o aplicativo de mensagens Whatsapp foi usado como 
mecanismo de mobilização por associações, sindicatos e representantes da classe grevista diante do 
aumento do preço do diesel. O que levou o governo brasileiro após o quarto dia de paralisação a fechar 
um acordo com representantes de sindicatos e associações de motoristas. Ver: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44325458. 



 

 
 
 

Kauana Vailon & Renan Eduardo da Silva | 447 

 

da importância da luta coletiva pela defesa de seus direitos. Nesse sentido, quanto a 

uso de novas tecnologias de comunicação pelas organizações sindicais, Rodrigues 

(1999, p.274) destaca que: 

 

São elas que aproximam os filiados das atividades tradicionais do sindicato. Elas 
se destinam a aumentar os níveis de sindicalização, trazer novos segmentos 
profissionais para os sindicatos, organizar grupos de trabalhadores de categorias 
já existentes mais ainda fora dos sindicatos, ou evitar novas perdas onde o 
sindicalismo já esteve bem implantado. 

 

Portanto, o sindicalismo tecnológico representa uma mudança de paradigma 

diante do modelo tradicional de sindicato, visto muitas vezes como burocrático, 

defasado e sem representatividade pelo trabalhador.  

A abertura do sindicato ao uso as novas tecnologias da informação e 

comunicação traz um novo modelo sindical, o cybersindicalimo. Para Almeida e 

Oliveira (2017, p.58), este modelo promove uma maior transparência e a eficiência da 

atuação da organização sindical, trazendo proximidade entre trabalhadores e seus 

representantes sindicais, além de auxiliar na luta contra a corrupção. 

Logo, em um novo cenário global marcado pela quarta revolução industrial 

onde a cibernética, a nanotecnologia, a robótica e o uso da inteligência artificial 

modificaram a fábrica para um modelo de Indústria 4.0, transformando também o 

trabalho em 4.0, é preciso haver um novo modelo sindical condizente as novas 

condições que são impostas aos trabalhadores e trabalhadoras. 

O modelo de um sindicato digital ou tecnológico pode expressar uma nova 

forma moderna de integração e solidariedade internacional entre os trabalhadores, 

possibilitando a formação de redes sindicais9 integrando assim o sindicato no âmbito 

global10. 

                                                      
9 De acordo com CUT (2014, p.19) A falta de um contrato nacional faz com que os contratos coletivos 
no Brasil sejam limitados às esferas municipais. Assim, uma empresa que tem diversas plantas no País 
acaba tendo também diversos acordos coletivos – um em cada município em que atua. Essa 
fragmentação leva a diferenças de salários, condições de trabalho e benefícios sociais entre 
trabalhadores que exercem a mesma função dentro de diferentes plantas da mesma empresa. É na 
tentativa de unificar esses contratos que atuam as redes sindicais. Por meio delas, as empresas podem 
fazer a negociação nacional e até nacional, que passa a ser aplicada em todas as plantas. As redes 
também possibilitam a troca de informações entre trabalhadores e trabalhadoras de diferentes 
plantas, levando ao debate e à construção de pautas comuns de luta. Em um país do tamanho do 
Brasil, onde uma empresa chega a ter mais de 20 unidades espalhadas pelo território nacional, esse 
simples intercâmbio já representa um avanço na organização. 
10 Neste cenário de globalização e crescimento do poder das empresas, o sindicalismo em todo o 
mundo se vê desafiado a também responder com estratégias globais. Nesse sentido, ganham corpo 
iniciativas que buscam o fortalecimento dos Sindicatos Globais por meio de fusões entre vários 
setores. É o caso da IndustriAll, que uniu trabalhadores dos setores metalúrgico, químico e vestuário. 
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No entanto, não há que se negar que estas estratégias e respostas sindicais 

com o uso das tecnologias são iniciativas tímidas frente às transformações geradas 

pelas novas tecnologias no ambiente e nas relações de trabalho, que entre outras 

consequências geram supressão de postos de emprego. 

Assim, não se resta dúvida que no espaço da produção de bens, a iniciativa 

isolada de um trabalhador é ineficaz, diante das alterações proporcionadas pela 

tecnologia (SIQUEIRA NETO, 2012, p.172). 

Por fim, diante desta nova realidade de diminuição de solidariedade entre os 

trabalhadores em vista da heterogeneidade do mercado de trabalho propiciado pelas 

inovações tecnológicas, podemos assim dizer a tecnologia, enquanto instrumento de 

trabalho, está presente na relação de emprego para melhorar as condições dentro do 

ambiente, facilitando o trabalho humano, no entanto esta mesma tecnologia acarreta 

diminuição da coesão e solidariedade entre os trabalhadores, o que representa um 

problema para o sindicato exercer sua função como um representante tradicional das 

demandas da classe trabalhadora.  

Em vista disso, o modelo sindical tradicional deve absorver o uso das novas 

tecnologias em seu favor, usando-as como mecanismo de comunicação e mobilização 

com a classe trabalhadora, unificando a defesa dos direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras numa escala mais universalizante, voltando-se aos interesses locais, 

nacionais e globais dos trabalhadores em um nível supracategorial. 

 

Considerações finais  

 

Chegando ao final deste trabalho, pôde se verificar, de forma inicial, a 

proposta de uma discussão acerca de conceituações de técnicas e tecnologias, 

demonstrando a importância de compreensão das complexidades e particularidades 

deste fenômeno técnico-tecnológico, mormente nas relações de trabalho. 

Seguindo, a nova morfologia da classe trabalhadora demonstra a intrínseca 

relação entre a flexibilização dos direitos sociais com a inserção tecnológica, 

auxiliando a gerar novos empregos, mas fazendo com que nova lutas ensejem o cerne 

                                                                                                                                                                     
A iniciativa também é refletida na criação dos Conselhos Europeus de Empresas – que, em alguns 
casos, foram ampliados e transformados em Comitês Mundiais de Trabalhadores, como é o caso do 
Comitê Mundial da Volkswagem (CUT, 2014, p.3) 
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do debate de proteção ao trabalho, evitando que a classe trabalhadora se torne 

precária. 

E, por fim, o surgimento de novas maneiras de pensar, conviver e de se 

relacionar, entre os homens, inclusive no binômio trabalhador-empregador, 

tornando-se cada vez mais importante a adaptação desses atores na era digital com a 

denominada indústria 4.0. 

Sendo assim, buscando responder o problema exposto ao iniciar a discussão 

proposta neste artigo, diante desse novo quadro nas relações de trabalho, uma 

reforma na legislação trabalhista deveria prever e regular essas novas formas de 

trabalho provenientes da nova era tecnológica, procurando manter a proteção dos 

trabalhadores em vista do novo poder econômico do capitalismo, proveniente do uso 

de tecnologia pelo empregador. 

Necessitamos concordar com Siqueira Neto (2012, p.6), quando este diz que 

“não é possível uma realidade de negociação coletiva forte com sindicatos fracos”. 

Sem um sindicato forte, não é possível uma negociação coletiva vigorosa e relevante 

para toda a categoria de trabalhadores e trabalhadoras, sendo necessário inovar em 

busca de novas situações nos acordos e convenção coletivas, quando a lei 

expressamente deixa lacuna na organização do trabalho, tornando efetiva essa forma 

de regulamentação de direitos nas relações de trabalho.  

As modificações no ambiente e nas relações de trabalho são permanentes, e 

vem ocorrendo com uma velocidade cada vez maior, principalmente em virtude do 

surgimento de novas inovações tecnológicas que impactam diretamente na 

organização do trabalho, e consequentemente na representação sindical.  

A nova dinâmica da sociedade tecnológico-contemporânea tem efeitos 

profundos nas relações de trabalho. As necessidades da sociedade globalizada são 

bem distintas daquela denominada industrial. Nesse sentido, o sindicalismo de raiz, 

voltado ainda para o trabalhador de chão de fábrica, trabalhadores formais dentro do 

ambiente de trabalho, com uma categoria organizada, está em descompasso com o 

movimento social e desampara a nova classe trabalhadora que necessita de proteção 

e representação adequada. 

Desta forma, o atual modelo sindical está diante de um novo quadro: como 

representar a atual classe trabalhadora diante de das profundas transformações 

modificações causadas na organização do trabalho? . 
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A resposta pode estar na própria causa do problema, ou seja, usar a tecnologia 

como uma aliada para reorganizar a dispersão causada pela fragmentação da classe 

trabalhadora em segmentos diferentes, aumentando assim a integração e a 

consciência  sobre a importância da defesa dos direitos de todos os trabalhadores e 

trabalhadoras como um todo. 
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Introdução 

 

A evolução tecnológica é uma realidade já vivida diariamente na nossa 

sociedade nos mais vários ramos: vai desde a manipulação genética à transmissão de 

informações. Vivemos em uma época que coloca o mundo diante da Quarta 

Revolução Industrial, caracterizada pela inteligência artificial, robótica, internet das 

coisas, veículos autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia, 

armazenamento de energia (SCHAB, 2016). Pesquisas informam que o mercado de 

trabalho sofrerá impactos no sentido de que, até 2030, haverá substituição de 800 

milhões de trabalhadores humanos pela tecnologia de inteligência artificial 

(MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2017). Nesse sentido, a área jurídica é apontada 

como um campo profissional que sofrerá forte impacto da tecnologia, sendo 

necessário rever as habilidades atualmente desenvolvidas pelos profissionais do 

direito (SILVA; RIBEIRO; FEFERBAUM, 2018, p. 6).  

Em 2015, o World Economic Forum (WEF) 2  realizou uma pesquisa para 

averiguar quais seriam as aptidões necessárias ao mercado de trabalho e, como 

imprescindíveis para os profissionais desse século, aparecem as habilidades voltadas 

para o humano, quer dizer, para a capacidade intrínseca do ser humano de reflexão, 

vivência de emoções, empatia, análise e tomada de decisões. Isso, porque, apesar do 

ligeiro avanço e do aperfeiçoamento do seu trabalho de técnica e de força (MARCUS, 

                                                      
1 Mestranda em Direito Penal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; graduada 
pela UFRGS; advogada. Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8889676862465087. E-mail: 
cristainepeinhopf@gmail.com 
2 A pesquisa realizada em 2015 teve por objetivo compreender quais as possíveis expectativas com 
relação ao futuro dos trabalhos, empregos e habilidades dos maiores empregadores das maiores 
economias do mundo. A pesquisa teve como ponto de partida focar nos chefes dos departamentos de 
recursos humanos. Foram analisadas indústrias de diversos setores (infraestrutura, consumo energia, 
serviços de investimento e financeiro, informação, mobilidade, mídia, saúde). 

https://doi.org/10.36592/9786587424019-24
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2018), a inteligência artificial não possui domínio de tarefas correlacionadas ao uso 

de capacidades perceptivas, cerebrais e emocionais (SUSSKIND, 2017, p. 117).  

Dada essa situação de tecnologização pela qual passamos, o presente trabalho 

visa a analisar a situação atual do profissional da área jurídica que se vê diante de 

uma considerável variação do modelo de trabalho, com a substituição das suas atuais 

tarefas pela inteligência artificial, pretendendo aferir, assim, quais são as habilidades 

necessárias ao profissional do direito para que possa se adaptar ao futuro cenário de 

sua área de atuação. A pesquisa será desenvolvida à luz de um método dedutivo, 

considerando que partirá do exame teórico-crítico de argumentos construídos pela 

doutrina existente. Para tanto, utilizar-se-á, ainda, de técnica de pesquisa 

bibliográfica e documental, tanto nacional quanto do direito comparado, bem como 

de pesquisas recentes sobre o tema.  

 

1 A quarta Revolução Industrial e as perspectivas tecnológicas do século 
XXI 
 

 A denominada Quarta Revolução Industrial, ou Revolução 4.0, aparece a 

partir de transformações decorrentes de processos produtivos e de relações sociais 

derivadas da evolução tecnológica (VILLATORE; TERRA, 2019), sendo esta 

caracterizada pela inteligência artificial, pela internet das coisas, pelo 

armazenamento de energia, pela biotecnologia, pelos veículos autônomos e pelas 

mais variadas inovações (SCHAB, 2016, p. 11).  

Antes dessa mudança, existiram três processos históricos transformadores 

importantes: a primeira marcou o ritmo da produção manual à mecanizada, entre os 

anos de 1760 e 1830; a segunda, por volta de 1850, trouxe a eletricidade, permitindo, 

a partir daí, a manufatura em massa; e a terceira aconteceu em meados do século XX, 

com a chegada da eletrônica, da tecnologia da informação e das telecomunicações. 

Hoje, para além, a quarta mudança traz consigo uma tendência à automatização total 

dos postos de trabalho, pretendendo levar sua produção a uma total independência 

da obra humana (VILLATORE; TERRA, 2019), sendo que alguns autores 

mencionam, inclusive, a possibilidade de que, em algumas décadas, a inteligência 

artificial passará a controlar o mundo (TEGMARK, 2017, p. 176). 

A automação de atividades se faz possível graças a integração de sistemas 

computacionais que, ao mesmo tempo que são cibernéticos, também se integram à 
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realidade física, ou seja, são os chamados sistemas ciberfísicos que “combinam 

máquinas com processos digitais, são capazes de tomar decisões descentralizadas e 

de cooperar – entre eles e com humanos – mediante a internet das coisas” 

(PERASSO, 2018). 

Há uma imensa profusão de novidades tecnológicas 3  que abrangem 

numerosas áreas e essas inovações já estão chegando a um ponto de inflexão de seu 

desenvolvimento, pois elas constroem e amplificam umas às outras, fundindo as 

tecnologias dos mundos físico, digital e biológico (SCHAB, 2016, p. 11). Isso tudo de 

forma globalizada, veloz e grandiosa, de maneira nunca antes vista (DE CARLI, 2012, 

p. 55-56). 

Alguns pontos que irão impactar positivamente a prestação de serviços são: 

maior tempo para o lazer, otimização de resultados para a saúde (tendo em vista que 

um grande volume de informações estará disponíveis para o desenvolvimento de 

produtos farmacêuticos), maior acesso a materiais, remigração da produção, com a 

substituição de trabalhadores estrangeiros por robôs. Por outro lado, há os impactos 

negativos, como a perda de postos de trabalho, mudança em normas sociais do 

cotidiano, sendo possível não restringir a atividade a uma jornada de trabalho, uma 

vez que os serviços estarão disponíveis 24 horas por dia (SCHAB, 2016, p. 35-36). 

Ainda não houve uma compreensão exata do alcance, velocidade e 

consequências dessa nova revolução que está em curso4, pautada especialmente pela 

conectividade das pessoas que se interligam entre si pela rede mundial de 

computadores, pela interação entre o ser humano e os objetos com o cercam. Porém, 

essas novas interações modificam totalmente a configuração lógica e física das 

relações sociais, de forma que profundas mutações se manifestam em todos os 

setores da atividade humana, com novos modelos negociais, quebra de paradigmas, 

descontinuidade de padrões operacionais de produção e de consumo, mudança de 

paradigmas de transportes e sistemas logísticos, com influência inclusive na atuação 

do poder público e das instituições tradicionais (SCHAB, 2016, p. 11). 

                                                      
3 São elas: inteligência artificial, robótica, a internet das coisas, veículos autônomos, impressão em 3D, 
nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, armazenamento de energia, computação 
quântica, entre outras. 
4 Nesse sentido, o autor Klaus Schab diz que ainda é preciso compreender de forma mais abrangente a 
velocidade e a amplitude dessa nova revolução, pois não se imagina as possibilidades ilimitadas de 
bilhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis, dando origem a um poder de processamento, 
recursos de armazenamento e acesso ao conhecimento sem precedentes, ou ainda a assombrosa 
profusão de novidades tecnológicas que abrangem numerosas áreas (SCHWAB, Klaus. A quarta 
revolução industrial. tradução Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016, p. 11). 
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Essas mutações têm uma profundidade tão grande que se chega a afirmar que 

a humanidade nunca vivenciou um período ao mesmo tempo tão promissor e 

perigoso tal qual o que ora se vislumbra. Promissor, no sentido de que as novas 

conquistas, jamais antes imaginadas, poderão beneficiar o gênero humano. 

Preocupante e perigosa, por outro viés, pois não se sabe como as decisões futuras 

serão tomadas, tampouco como serão trabalhadas tais inovações na construção do 

futuro (SCHAB, 2016, p. 11), mesmo porque, certamente, esse é um caminho sem 

volta.  

De todo modo, essas recentes inovações, que já têm causado impactos 

relevantes nas atividades humanas 5 , influenciam de forma gigantesca tanto na 

atividade jurídica quanto na economia. Naquela, influenciando o crescimento e a 

produtividade das tarefas e, nesta, impactando o emprego na forma como é 

conhecido na atualidade (SCHAB, 2016, p. 35-36). Pesquisas realizadas pelo 

McKinsey Global Institute informam que, em função do avanço tecnológico, o 

mercado de trabalho sofrerá impactos no sentido de que, até 2030, haverá 

substituição de cerca de 800 (oitocentos) milhões de trabalhadores humanos por 

tecnologias de inteligência artificial (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2017).  

Assim, com o desenvolvimento de economias fundadas em inovação, 

criatividade e colaboração, o mercado de trabalho não mais necessita de operadores 

que realizem trabalhos de cunho manual ou cognitivo. No entanto, nota-se uma 

elevada e correspondente demanda por profissionais que possuam competências de 

rotinas não analíticas e habilidades interpessoais. Conforme surge essa mudança do 

eixo de competências, também se diagnostica o problema da falta de agentes 

capacitados com tais habilidades (SALES; BEZERRA, 2018).  

Como exemplo disso, o Manpower Group, desde o ano de 20146, evidenciou a 

dificuldade de contratação ocorrida por conta da ausência de pessoal qualificado, 

visto que apenas 6% dos colaboradores, naquela época, eram capazes de solucionar 

problemas com proficiência em ambientes tecnologicamente ricos. Dentre as 

                                                      
5 Como mostra a história, é perceptível verificar que, em havendo evoluções tecnológicas, também 
ocorreram mudanças na economia e nas formas de trabalho. É o exemplo já citado da mecanização da 
produção manual, da chegada da tecnologia de informação e das telecomunicações, o que gerou uma 
redução do proletariado industrial tradicional (mestres em manufatura, carpinteiros) que cedeu lugar 
a outras formas de contratação trabalhista, com destaque aos trabalhadores de telemarketing e call 
center, motoboys, empregados de fast-food (DELGADO, Gabriela Neves. A constitucionalização dos 
direitos trabalhistas e os reflexos no mercado de trabalho. Revista LTr, São Paulo, ano 72-05, 2008. p. 
564-565). 
6 Nesse sentido, ver: https://www.accenture.com/us-en/insights/living-business-index. Acesso em: 
02 mar. 2020. 

https://www.accenture.com/us-en/insights/living-business-index
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habilidades necessárias, as apontadas como mais importantes foram: capacidade de 

solucionar problemas complexos; liderança; comunicação; entendimento de 

tecnologia; trabalho em equipe e gerenciamento de pessoas; pensamento criativo; 

gerenciamento de projetos; e conhecimento funcional (SALES; BEZERRA, 2018). 

Na área jurídica, o relatório da Deloitte do ano de 20167 teve por estimativa 

que 39% dos trabalhos que envolvem serviços legais entrarão em risco de extinção, 

tendo em vista a velocidade de desenvolvimento tecnológico, já que muitas 

atividades, como peças processuais, busca de jurisprudência, revisão documental, 

podem ser realizadas por inteligência artificial. (SPERANDIO, 2016, p. 6). 

 

2 Perspectivas do profissional do direito frente às inovações tecnológicas 

  

Diante dos avanços tecnológicos, o processo de adaptabilidade do profissional 

da ciência jurídica se mostra em eminente destaque, levando em consideração que 

alguns dos atuais serviços legais estarão em risco de extinção, sendo substituídos pela 

inteligência artificial.  

Em pesquisa realizada pela Associação Brasileira de LawTechs e LegalTechs - 

AB2L8, concluiu-se que a maior demanda dos advogados e escritórios de advocacia 

no país é por tecnologias que suportem atividades tradicionais do mercado 9 , 

apontando que os profissionais se mantêm atentos às transformações ocorridas nas 

relações sociais e jurídicas. Nesse sentido, um alto índice (95% dos escritórios de 

advocacia) se diz aberto para adotar novas tecnologias e se está diante de uma grande 

quantidade de produtos e soluções inovadoras e disruptivas para atender esse anseio, 

figurando, em especial, a inteligência artificial.  

Sabe-se que a inteligência artificial tem uma presença cada vez mais constante 

na atividade advocatícia, no sentido de monitoramento dos processos nas fontes, 

análise de grandes volumes de informação, automatização da produção de 

documentos, revisão de jurisprudência e auxílio de tomada de decisão. 

Grande exemplo é o do escritório americano Baker & Hostetler, o qual 

adquiriu o sistema de inteligência artificial ROSS, que utiliza a tecnologia WATSON 

                                                      
7 Nesse sentido, ver: https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/human-capital/articles/global-human-
capital-trends2016.html.  
8 Pesquisa disponível em: https://www.ab2l.org.br/, acesso em 02 fev. 2020. 
9 Nesse sentido, acesse: http://elibot.com.br/blog/robos-inteligentes-na-advocacia/, acesso em 03 fev. 
2020. 

https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/human-capital/articles/global-human-capital-trends2016.html
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/human-capital/articles/global-human-capital-trends2016.html
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da IBM. Constam como habilidades do seu sistema: a capacidade de detalhamento 

sobre ações jurídicas, monitoramento das jurisprudências, solicitação de 

memorandum para melhor compreensão de problemas legais ou conferência do 

trabalho em outra fonte de pesquisa, extração de citações e palavras-chave da lei de 

múltiplos casos para uma compreensão e análise legal da situação em questão, 

identificação do embasamento legal para problemas falimentares com base em 

decisões de cortes federais e estaduais, identificação de problemas jurídicos de 

propriedade intelectual, não somente dos tribunais, mas também das decisões 

administrativas pelas instituições de registros de marcas e patentes, e designação de 

respostas para os casos envolvendo litígios trabalhistas (SALES; BEZERRA, 2018). 

Também os tribunais brasileiros passam a fazer uso da inteligência artificial. O 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) informa a adoção pela Corte de um projeto para 

utilização de soluções de inteligência artificial para racionalização dos fluxos de 

trabalho e agilização da entrega da tutela jurisdicional10, etapa essa que é de suma 

importância, uma vez que grande parte dos documentos recebidos pelo tribunal o são 

no formato de imagem, fato que impede a seleção automática de texto, ou seja, o 

novo sistema elimina uma etapa importante, uma vez que desta forma o sistema 

consegue “ler” as informações e fazer a classificação. 

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) também adotou um sistema de 

utilização da inteligência artificial, denominado de “Victor”, o qual lê todos os 

recursos extraordinários que chegam ao Órgão e identifica quais estão vinculados a 

determinados temas de repercussão geral. Essa ação representa apenas uma parte da 

fase inicial do processamento dos recursos no Tribunal que, apesar de pequena, é 

muito importante, além de envolver um alto nível de complexidade em aprendizado 

de máquina (VILLATORE; TERRA, 2019). 

Em outros países, como a Inglaterra e a Austrália, o monopólio da atividade 

jurídica já não mais é exercido por advogados, visto que profissionais, não 

necessariamente com formação em Direito, podem conduzir escritórios jurídicos e as 

firmas de advogados podem ter outras atividades, como ações nas bolsas de valores 

                                                      
10 Trata-se de dispositivos capazes de fazer o “reconhecimento óptico de caracteres (OCR), ou seja, a 
tecnologia capaz de reconhecer texto em imagens. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%AD
cias/STJ-d%C3%A1-primeiro-passo-para-implantar-intelig%C3%AAncia-artificial-na-rotina-do-
processo, acesso em 10 set. 2019. 
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ou financiamento externo11. As mudanças, porém, estão apenas no início, sendo que 

se mostrarão mais expressivas nas próximas duas décadas do que se comparadas ao 

ocorrido nos últimos dois séculos (SUSSKIND, 2013, p. 18). 

Nesse sentido, a tendência mundial é de que os escritórios de advocacia 

passem a exercer serviços que não dizem respeito somente às práticas legais, mas que 

integrem ao seu repertório outras atividades, como conhecimentos de indústria, 

tecnologia da informação, comércio, e outras áreas de expertise (DELOITTE, 2016). 

Em consonância, outro estudo concluiu que, até 2030, a quantidade de escritórios 

tradicionais de advocacia será menor, devido ao crescimento das funções não 

jurídicas e ao maior uso da tecnologia como alternativa de carreira. 

É nesse cenário que se apresentam as Legaltechs (também conhecidas como 

lawtechs), que consistem em start-ups de soluções tecnológicas voltadas à 

reformulação do setor jurídico. O termo, que deriva das palavras inglesas 

Legal/Law12 e Technology13, tem como escopo a colaboração da tecnologia na rotina 

jurídica. Tal facilidade é promovida mediante a coleta, a leitura, o armazenamento de 

informações, a unificação dessas informações em bancos de dados, além da 

capacidade de reproduzir padrões de documentos e a emissão de alertas relativos aos 

prazos (SALOMÃO, 2017).  

Esse tipo de informática jurídica se relaciona às implicações sociais do uso da 

informática no campo do direito, como, por exemplo, o armazenamento e a obtenção 

automática de fontes da lei, a automação de escritórios de advocacia e administrativo 

judicial e todos os usos de computadores na lei, tais quais: base de dados, programas 

educacionais, sistemas de expertise, sistema de informação e redação de texto 

jurídico auxiliada por computadores. Didaticamente, as lawtechs foram divididas em 

oito tipos, sendo eles: mercado jurídico; montagem e automação de documentos; 

prática gerencial; pesquisa legal; análise preditiva e levantamento de dados de 

litígios; descoberta eletrônica; resolução de disputas online; e tecnologia de 

segurança (PRADUROUX; PAIVA; CARO, 2016). 

O Mercado Jurídico corresponde ao ambiente digital que se faz capaz de 

promover conexão entre advogados e clientes, finais ou não, e a comunicação com 

                                                      
11 Como exemplos, tem-se o Co-Op Bank da Inglaterra, a BT Group, empresa de telecomunicações 
inglesa, e a Automobile Association, relacionada a veículos e transporte na Austrália, que oferecem 
serviços jurídicos. 
12 Legal. 
13 Tecnologia. 
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outros advogados (PRADUROUX; PAIVA; CARO, 2016). A Montagem e a automação 

de documentos consiste na categoria que abrange o design de sistemas e fluxos de 

trabalho que auxiliam na criação de documentos eletrônicos, incluindo sistemas 

baseados em lógica, que utilizam segmentos de texto e dados pré-existentes para 

reunir um novo documento (PRADUROUX; PAIVA; CARO, 2016).  

A prática gerencial diz respeito a um software de gerenciamento de casos e 

atividades, que fornece aos advogados modos convenientes para um gerenciamento 

efetivo de informações pertinentes a clientes e casos, tais como contatos, reuniões, 

documentos e especificidades gerais, ou seja, tudo o que está envolvido na facilitação 

da automação nas práticas de direito, como gerenciador de casos, registro de 

monitoramento de tempo e gerenciamento de contatos (PRADUROUX; PAIVA; 

CARO, 2016).  

Análise preditiva e levantamento de dados de litígios referem-se a análise de 

informações e dados por meio de estatística ou de técnicas matemáticas que resultam 

em uma correlação entre o que foi apurado. Esses resultados são usados para melhor 

prever situações e a tomada de decisão. A modelagem preditiva de gerenciamento de 

demandas proporciona informações no começo da litigância com o escopo de 

apresentar a melhor saída possível (PRADUROUX; PAIVA; CARO, 2016). 

A pesquisa legal tem por embasamento ferramentas de buscas jurídicas 

avançadas, capazes de permear os campos da inteligência artificial, da coleta de 

dados e do processo linguístico natural, de forma a identificar os diferentes recursos 

e características disponíveis (PRADUROUX; PAIVA; CARO, 2016).  

A descoberta eletrônica compete ao aspecto de identificar, coletar e produzir 

informações armazenadas eletronicamente em resposta à produção de provas em um 

processo ou investigação. Esses dados podem ser exemplificados como correios 

eletrônicos, documentos, bases de dados, correios de voz e arquivos de texto e vídeo 

(PRADUROUX; PAIVA; CARO, 2016).  

A resolução de disputas online utiliza a tecnologia da internet para propor 

soluções extrajudiciais de conflitos. Existem duas ramificações dessa forma de 

legaltech: a primeira, na qual a tecnologia opera de forma ativa na resolução do 

litígio, a exemplo do sistema de aposta às cegas, que faz uso de variáveis matemáticas 

no intuito de propor às partes o melhor resultado possível; e a segunda consiste em 

formas de resolução de conflitos auxiliadas pela tecnologia, com o intuito de 
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aumentar o número de processos alternativos de solução de controvérsias, 

independentemente da tecnologia (PRADUROUX; PAIVA; CARO, 2016) 

Analisando esse cenário, não é difícil concluir que as inovações tecnológicas 

emanadas da quarta revolução industrial estão presentes em praticamente todas as 

atividades humanas modernas e, no tocante à operação da ciência jurídica, observa-

se sua abrangente utilização, de forma cada vez mais crescente, a qual vai desde o 

escritório em que as petições são produzidas e protocoladas na primeira instância do 

poder judiciário, chegando de forma efetiva até as mais altas Cortes.  

Desse modo, nota-se que o profissional jurídico acaba por necessitar do 

desenvolvimento de habilidades e de certa adaptabilidade a esse novo cenário do 

mercado de trabalho, tendo em vista a busca por soluções mais céleres, menos 

conflituosas e por ferramentas e aplicativos capazes de apresentar os mesmos 

conhecimentos técnicos. Assim, resta ao operador do direito trabalhar para a 

expansão de competências as quais as inteligências artificiais não conseguem 

reproduzir. 

 

3 A necessidade de preparo do profissional jurídico frente aos novos 
paradigmas tecnológicos 
 

Tendo em vista que, apesar do ligeiro avanço e do aperfeiçoamento do seu 

trabalho de técnica e de força a inteligência artificial não possui domínio de tarefas 

correlacionadas ao uso de capacidades perceptivas, cerebrais e emocionais, essas 

devem ser as habilidades a serem melhor trabalhadas no preparo dos profissionais do 

futuro.  

Nesse diapasão, há de se destacar o domínio do ser humano em certos tipos de 

tarefa, em especial três categorias: instrução fundamental, competência e qualidade 

de caráter. A instrução fundamental diz respeito à maneira como o indivíduo aplica 

as habilidades centrais no cotidiano. Essas habilidades correspondem ao ponto de 

partida para o pleno domínio daquelas necessárias ao século XXI. Incluem-se nesse 

ponto, além da capacidade de leitura (alfabetização) e de conhecimento numérico, o 

entendimento acerca das ciências, do domínio tecnológico e informacional, do 

financeiro, do cultural e do legislativo (SALES; BEZERRA, 2018). 

Já a segunda categoria, das competências, corresponde à forma como o sujeito 

aborda o problema complexo com intuito de resolver a demanda, incluindo a sua 
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criatividade, ou seja, o uso da imaginação como ferramenta para a criação de jeitos 

inovadores de interpelar o problema; o pensamento crítico, que corresponde à 

capacidade de identificar, avaliar e analisar situações de forma a propor respostas aos 

problemas; a comunicação, manifestada a partir da maneira como um indivíduo se 

faz compreender e é capaz de entender aquilo que lhe foi dito; e a colaboração, que 

corresponde à habilidade de desenvolver atividades em equipe e unificar forças de 

trabalho e inteligências (SALES; BEZERRA, 2018). 

A terceira categoria, entendida por qualidades de caráter, abrange o modo de 

agir do indivíduo perante um ambiente mutável. Neste ponto, a persistência e a 

adaptabilidade são habilidades cujas funções dizem respeito à resiliência que deve 

ser empregada quando em face de uma dificuldade; iniciativa e curiosidade, que são 

os pontos de ignição para a descoberta de novos conceitos e ideias; e liderança e 

consciência social e cultural, que são situações que envolvem interações construtivas 

com outros, de sorte que essas ocorrem de maneira respeitosa nos aspectos sociais, 

éticos e culturais (SALES; BEZERRA, 2018).  

Nesse sentido, importante mencionar que a Deloitte apresentou relatório, em 

201614, apontando que o conhecimento técnico, adquirido pelos estudantes em suas 

formações acadêmicas representa apenas uma fração das competências e habilidades 

essenciais ao mercado de trabalho atual e futuro. É imprescindível, para tanto, que já 

na formação dos profissionais haja a aquisição e desenvolvimento de outros talentos, 

tais como o essencial cognitivo, a habilidade de entrosamento e sociabilidade e a 

capacidade de solução de problemas, além do know how15 de como aplicar tais 

competências em situações concretas. 

Acredita-se, assim, que uma boa estratégia de preparo de profissionais para 

esse novo cenário do mercado seria o fortalecimento dessas habilidades pelo 

estímulo de parcerias com instituições de ensino superior, no intuito de revisar as 

matrizes curriculares e propor formas de incentivar as habilidades dos estudantes, de 

forma que possam adquirir e desenvolver essas capacidades ao longo de seu 

programa de graduação (SALES; BEZERRA, 2018).  

                                                      
14 Nesse sentido, ver: https://www2.deloitte.com/insights/periodical/human-capital-trends.html?id; e 
também: https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/human-capital/articles/global-human-capital-
trends2016.html. 
15 Habilidade adquirida pela experiência; saber prático. 

https://www2.deloitte.com/insights/periodical/human-capital-trends.html?id
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/human-capital/articles/global-human-capital-trends2016.html
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/human-capital/articles/global-human-capital-trends2016.html
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 A universidade de Harvard, elencada como a melhor universidade do 

mundo16, vem desenvolvendo esse trabalho. Ela possui, no escopo do seu programa, a 

promoção de métodos diferenciais que capacitem os graduandos a não serem mais 

meros repetidores de informação, quebrando o molde de ensino de maneira a 

desenvolver formas inovadoras de solução de conflito e equipar o futuro operador do 

direito com habilidades essenciais ao século XXI (COLINS, 2017).  

Um dos programas utilizados pela referida instituição consiste no Law 

Without Walls17, cuja finalidade é o treinamento de operadores jurídicos aptos a 

resolver conflitos de forma criativa e inovadora, de modo a compreender as 

necessidades de seus clientes de forma empática. Preza, assim, pela formação de 

líderes com aptidões multidisciplinares, com tolerância a situações de alto risco e 

capazes de desenvolver trabalhos em equipe plurais (culturas, países e disciplinas). 

Do mesmo modo, pretende a especialização em situações negociais, competentes no 

uso de tecnologias e mídias sociais, com enfoque na comunicação e colaboração 

(COLINS, 2017; SALES; BEZERRA, 2018).  

Outro programa utilizado é a oficina de solução de conflito18, o qual visa a 

conectar o estudo teórico da ciência do Direito à prática advocatícia. O aluno é, 

assim, apresentado a questionamentos, no intuito de refletir sobre quais os tipos de 

problemas que advogados resolvem e como o fazem, além de como se dá a construção 

intelectual e quais os efeitos práticos das conclusões obtidas. Com isso, o estudante 

aprende a interligar o conhecimento jurídico e a parte prática do exercício 

profissional, sendo que um dos pontos-chave é o esforço colaborativo, o que 

estimula, em especial, a habilidade do trabalho em grupo e o instinto de liderança 

(HARVARD, 2020).  

Já o Programa de Pesquisa e Escrita Jurídica19 pretende fornecer ao discente 

ferramentas para a composição de peças jurídicas, porém, fazendo com que ele 

compreenda o problema interno a ser estudado e saiba externar a situação mediante 

argumentações concisas e pertinentes, ou seja, com a capacidade de analisar 

criticamente a situação em prol de obter a melhor solução possível. O programa 

                                                      
16 Segundo a QS University Rankings, disponível em: https://www.topuniversities.com/university-
rankings/university-subject-rankings/2020/law-legal-studies. Acesso em 03 de mar. 2020. 
17 O Law Without Walls derruba a “barreira” entre direito e negócios, contribuindo para a criação de 
uma comunidade global inovadora onde todas essas habilidades podem ser aperfeiçoadas por futuros 
profissionais do direito. Para mais informações, acesse: https://drivinginnovation.ie.edu/law-without-
walls-kick-off-at-harvard-university/. 
18 No original: Problem Solving Workshop. 
19 No original: Legal Research and Writing Program. 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/law-legal-studies
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/law-legal-studies
https://drivinginnovation.ie.edu/law-without-walls-kick-off-at-harvard-university/
https://drivinginnovation.ie.edu/law-without-walls-kick-off-at-harvard-university/
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desenvolve a capacidade de pensamento crítico, a comunicação, a análise cognitiva 

de informações e a compreensão de posições (HARVARD, 2020). 

Ao longo da graduação, o estudante pode eleger matérias de próprio interesse 

para completar o número de créditos exigidos para a graduação, de tal sorte que a 

instituição disponibiliza diversos grupos de estudo com áreas de concentração 

variadas. No que se refere às habilidades deste século, cabe destacar os programas de 

Direito e Negócios20 e Direito, Ciência e Tecnologia21 (HARVARD, 2020).  

No primeiro programa, correspondente a Direito e Negócios, pretende-se que 

o aluno compreenda a interseção entre a atividade jurídica e a dinâmica das relações 

negociais, fazendo com que o estudante assimile noções básicas de gestão, 

negociação e economia. Tal compreensão é estimulada mediante o desenvolvimento 

de atividades capazes de instruir o discente a possuir organização cognitiva para a 

tomada consciente de decisão na solução de conflitos (HARVARD, 2020). Ainda, 

preconiza o fomento ao pensamento analítico de situações concretas, por meio de 

abordagens econômicas e de teoria dos jogos, objetivando apresentar suas vantagens 

e como estruturar situações de colaboração e liderança. Isso tudo com a possibilidade 

de integração multidisciplinar, no intuito de estimular o engajamento do discente em 

outras disciplinas, promovendo a competência da criatividade (HARVARD, 2020). 

No Programa de Direito, Ciência e Tecnologia, busca-se alinhar as expertises 

jurídicas ao cenário de inovação tecnológica nos seus mais variados aspectos, tais 

como a propriedade industrial, biotecnologia, bioética, direitos da internet e 

tecnologia e liberdades individuais. Essa vertente de pesquisa propõe ao aluno uma 

visão geral acerca das inovações tecnológicas, e não somente no que se refere aos 

desdobramentos legais. Além disso, são estimuladas competências de criatividade e 

trabalho em equipe, reflexão e elaboração de análise crítica e estratégica para a 

solução de conflitos complexos (HARVARD, 2020). 

 Com isso, pode-se observar que existe uma preocupação com o 

desenvolvimento de competências, como o pensamento crítico, a criatividade, o 

trabalho em equipe, a liderança, a organização cognitiva e a solução de problemas 

complexos pelos principais centros de estudos, porém, essa realidade ainda não 

atinge a grande maioria deles. Assim, evidente que o modelo atual tradicional de 

ensino jurídico necessitará de uma considerável atualização, de modo a visar uma 

                                                      
20 No original: Law and Business. 
21 No original: Law, Science and Technology. 
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modificação das matrizes curriculares, da aplicação dos métodos de lecionar, dos 

critérios de avaliação, indo além da formação técnica, focando-se nas habilidades que 

se farão necessárias aos profissionais do futuro - especialmente na área das ciências 

jurídicas e socias-, caso contrário, estará fadado ao fracasso.  

 

Conclusões  

 

A quarta revolução industrial quebra muitos paradigmas das relações sociais, 

na medida em que novos recursos tecnológicos a ela se incorporam, em escala 

exponencial, com influência direta nas mais diversas áreas. Exemplos evidentes 

dessas tecnologias disruptivas são a inteligência artificial, a internet das coisas, 

a analytics e a realidade virtual, os quais são recursos cuja preocupação chave é a 

substituição da força de trabalho pelos autômatos.  

Por conta dessas inovações, diversas funções de técnica e de força outrora 

desempenhadas por seres humanos, estão sendo substituídas por robôs. Isso ocorre 

também no âmbito jurídico, no qual muitas atividades estão sendo automatizadas 

pelas ferramentas tecnológicas, como análises de coletas de dados, de 

jurisprudências, redação textos jurídicos, gestão eletrônica de informações judiciais, 

substituindo grande parte do trabalho hoje realizado pelos profissionais da área, 

estimando-se que, em breve, restarão poucos escritórios tradicionais de advocacia.  

Porém, há capacidades que a tecnologia ainda não consegue substituir o ser 

humano: são os usos de capacidades perceptivas, emocionais e cerebrais. Assim, a 

fim adaptar-se a essa nova realidade, são necessárias novas competências do 

profissional do direito, tais como: capacidade de pensamento crítico e resolução de 

problemas, liderança, criatividade e habilidade de comunicação, capacidade de 

trabalho em equipe, ou seja, habilidades que envolvem prevenir e solucionar 

conflitos de forma eficiente, criando inovadoras estratégias e adotando uma visão 

sistêmica – habilidades que a máquina não alcança.  

Analisando esse contexto, relevante atentar que, embora sejamos ensinados 

desde cedo a pensar de forma linear, as novas revoluções tecnológicas demandam um 

novo olhar (mais humano), já que aspectos técnicos já não são mais requisitos únicos 

e essenciais ao trabalho do século XXI.  Nesse sentido, nota-se que o modelo atual 

tradicional de ensino jurídico necessitará de uma considerável atualização, de modo 

a visar uma modificação das matrizes curriculares, da aplicação dos métodos de 
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lecionar, dos critérios de avaliação, indo além da formação técnica, focando-se nas 

habilidades que se farão necessárias aos profissionais do futuro, caso contrário, 

estará fadada ao fracasso. 
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Introdução 

 

Certa feita, Fernando Savater afirmou que um dos propósitos fundamentais da 

educação é garantir que filhos não sejam condenados à vontade dos seus pais, o que torna 

imprescindível a frequência em salas de aula (SAVATER, 2016, on-line). Quer-se com 

isso dizer que é preciso que convicções partilhadas em núcleos familiares sejam 

confrontadas com o conhecimento produzido no âmbito de Instituições de Ensino 

para que cada indivíduo desenvolva de forma genuína a sua própria identidade 

(BODIN DE MORAES; SOUZA, 2017, p. 31). O espaço escolar, assim, muito mais que 

um contorno físico, figura como verdadeiro requisito à consecução da educação, do 

que se pode concluir que não há educação sem escolas.  

Se esta é uma razão de peso em desprestígio da educação domiciliar3, há dados 

que apontam, por outro lado, a sua real expansão. A Associação Nacional de 

Educação Domiciliar (ANED) estima que, no Brasil, algo em torno de 7.500 famílias 

promovem educação domiciliar hoje, o que equivale a, aproximadamente, 15.000 

estudantes entre 4 e 17 anos que não frequentam espaços escolares (ANED, 2019a, 

on-line). Defensores do homeschooling se fincam no argumento de que a formação 

                                                      
1  Pós-Doutora, Doutora e Mestre em Direito pela PUCRS. Professora Universitária do Centro 
Universitário UNDB – São Luís/MA. E-mail: acthomet@hotmail.com. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9488722215544403.  
2 Graduanda em Direito e aluna em iniciação científica no Centro Universitário UNDB – São Luís/MA. 
E-mail: lorenanunesg@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2253368238665694.     
3 O termo “educação domiciliar” é aqui utilizado alternadamente com outros, tais como “educação 
doméstica”, “ensino em casa”, “educação em casa”, “educação dirigida pelos pais”, ou mesmo com 
apelo ao seu equivalente em língua inglesa, “homeschooling”, afastando-se possível discussão 
terminológica acerca da expressão mais apropriada. Também ressalta-se que, embora se saiba da 
distinção entre “educação” e “ensino” - sendo aquele termo mais amplo e utilizado para se referir ao 
ensino em conjunto com outras modalidades formais de aprendizagem, como a “pesquisa” e a 
“extensão”, e não-formais -,  eles serão aqui usados indistintamente, da maneira que, de maneira 
geral, o faz a literatura acerca da educação domiciliar.  
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de indivíduos não deve ocorrer com a ingerência estatal, seja em virtude da falência 

do ensino formal – por insuficiência ou por baixa qualidade -, seja porque são os pais 

e responsáveis que detém o direito de decidir autonomamente acerca da educação a 

ser oferecida a crianças e adolescentes. 

A par disso, apenas recentemente questões referentes à conformidade 

constitucional do ensino domiciliar e à possibilidade de sua regulamentação legal 

passaram a ocupar espaço nas discussões acerca da promoção do direito à educação 

no Brasil, havendo, em particular, dois marcos decisivos nesse sentido, quais sejam a 

decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 888.815/RS, e, na sequência, 

a propositura do PL 2401/2019 ao Congresso Nacional, cuja elaboração se deu após a 

desistência por parte da chefia do poder Executivo federal de versar sobre o tema por 

meio de medida provisória. O que se observa em ambos é a confirmação da 

compatibilidade constitucional da educação domiciliar, cabendo, no estágio atual, 

definir a forma e os limites de sua oferta, ante a ausência de um tratamento 

legislativo específico sobre o tema.  

O objetivo principal deste trabalho é analisar se a proposta de regulamentação 

da educação domiciliar em tramitação no Congresso Nacional compreende a 

tecnologia como aliada ao processo de ensino e aprendizagem, dando sinais de 

fomentar, de modo eficaz, a promoção do direito à educação, nos termos exigidos 

pela CF.  

Tal intenção é motivada pelo fato de constituir argumento contumaz em favor 

da educação domiciliar a possibilidade de usar tecnologias no ensino doméstico a fim 

de conformá-lo às necessidades de cada aluno. Nesse contexto, sendo a educação 

centrada no aluno e em suas demandas, é de considerar como vantajosa a ampla 

disponibilização de conteúdo nas mais variadas plataformas virtuais, desprovidas de 

custos diretos ou com custos destacadamente baixos, capaz de, com uso adequado, 

ajustar-se às individualidades dos educandos. Apesar disso, considerando-se os 

problemas que o manejo de tecnologias pode causar no processo educacional, 

especialmente em razão da oferta em rede de uma gama de informações sem 

filtragem, eventualmente equivocadas ou mal postas, é que o devido tratamento 

legislativo da matéria se mostra necessário, cabendo observar em que medida isto é 

satisfeito no âmbito do PL 2401/2019.  
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Para esse fim, fixam-se três etapas. A primeira delas consiste em compreender 

o processo decisório do RE 888.815/RS, no qual a Corte apontou 

preponderantemente para a compatibilidade constitucional da educação domiciliar 

somada à impossibilidade de sua execução imediata em face da inexistência de lei 

regulamentadora da matéria. A segunda etapa corresponde a conhecer as vantagens e 

os empecilhos à oferta da educação doméstica. Em ato final, cuida-se de  apresentar o 

PL 2401/2019, questionando-o em sua compatibilidade com a Constituição Federal, 

bem como quanto às suas limitações no que diz respeito ao tratamento das 

tecnologias como forma de dar consistência à educação domiciliar.  

 

1 O entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 888.815/RS 

 

Em setembro de 2018, o STF inaugurou o julgamento do Recurso 

Extraordinário 888.815/RS4, abrindo, assim, a controvérsia sobre o cabimento do 

ensino domiciliar como modalidade factível de cumprimento do dever educacional 

para com crianças e adolescentes em idade escolar.   

O início deste caso se deu com a impetração de um mandado de segurança 

junto ao poder Judiciário do estado do Rio Grande do Sul, contra ato da Secretaria 

Municipal de Educação do município de Canela/RS. Por meio do writ, uma família 

pleiteou o direito de educar o seu filho em casa, sob o fundamento da baixa qualidade 

do ensino escolar ofertado e divergências quanto às convicções partilhadas na escola 

e no seio familiar, tudo após a negativa de tal possibilidade no âmbito administrativo. 

No tocante aos aspectos jurídicos, a família alegou a violação aos artigos 5º, VI; 205; 

206, II, III, IV; 208; 210; 214; 226; 227 e 229 da CF, ressaltando, em resumo, que 

educação e escolarização são conceitos distintos e independentes. Quanto ao plano 

infraconstitucional, sustentou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) – Lei n. 9.394/1996 restringe-se à educação formal, de sorte que apenas nela, 

e não na CF, consta a obrigatoriedade de matrícula escolar. O pedido da família foi 

negado tanto em primeira instância, quanto no julgamento do recurso de apelação 

interposto ao TJRS.  

                                                      
4 A fim de evitar redundância, sinala-se que toda alusão ao trâmite do recurso extraordinário, às 
manifestações ocorridas no seu bojo e às peças decisórias correlatas, bem como as referências às 
decisões judiciais anteriores que deram ensejo ao recurso, encontram-se em STF, 2019, on-line. 
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Foi então que, diante do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual, a 

parte autora impetrou, com fulcro no artigo 102, III, “a”, da CF, o referido recurso 

extraordinário, no ano de 2015, tendo sido reconhecida a sua repercussão geral na 

ocasião, ficando vencidos os ministros Dias Toffoli e Teori Zavascki.  

 Quando instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral da República 

manifestou-se pelo cabimento do recurso e, quanto ao mérito, entendeu que o artigo 

208, I, da CF, aduz que cabe ao Estado a incumbência de concretizar o direito à 

educação, sendo a escolarização o padrão pedagógico adotado pela Constituição. O 

MPF destacou, ainda, que a legislação infraconstitucional brasileira - a ex. do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei n. 8.069/1990, artigos 55 e 129, V, 

e da LDB, artigos 6º e 24, VI - impõe que pais ou responsáveis matriculem seus filhos 

em uma rede de ensino e zelem pela sua frequência. Com isso, em que pese tenha se 

pronunciado pelo não provimento do recurso, a Procuradoria da República não 

descartou, em si, a educação domiciliar, sinalizando para a sua possibilidade após 

aprovação, pelo Congresso Nacional, de lei regulamentadora que cuide de criar 

instrumentos de controle da modalidade por parte do poder público. 

Na qualidade de amicus curiae, ingressaram no feito a União; os Estados do 

Acre, de Alagoas, do Amazonas, do Goiás, do Espírito Santo, do Maranhão, de Mato 

Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, do Pernambuco, do 

Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de 

Rondônia, de Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe e o Distrito Federal; e a 

Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED). 

A União, representada pela AGU, pontuou que, a partir da leitura do ECA, da 

LDB e dos artigos 205 e seq., da CF, se pode afirmar que os pais não possuem 

liberdade de escolher a forma que seus filhos serão educados. Para fundamentar tal 

posição, a Advocacia Geral da União se valeu do Parecer n. 034/2000, do CNE/CEB, 

nos termos do qual consta que a família nunca teria condições de assumir 

unilateralmente a responsabilidade pela educação dos filhos. Os Estados que 

ingressaram na condição de amici curiae juntamente com o DF manifestaram-se 

todos no mesmo sentido, amparados, no geral, pela compreensão de que o 

homeschooling afronta o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, bem 

como a liberdade de aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, princípios 

estabelecidos no artigo 206, II e III, da CF.  
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De seu turno, a ANED defendeu que o artigo 206, III, da CF, ao reconhecer o 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, obsta que a educação escolar seja o 

único método educacional. Consequentemente, deduziu que o homeschooling 

assume a condição de um direito não enumerado expressamente no texto 

constitucional, elevado à condição de direito fundamental em virtude da cláusula de 

abertura contida no artigo 5º, §2º da CF.  

Designado à relatoria do RE 888.815/RS, o ministro Luís Roberto Barroso 

iniciou o seu voto considerando que os artigos 208, §3º, da CF, e 6º, da LDB, 

abalizam o argumento de que a educação formal não é o único padrão pedagógico 

admitido pela legislação brasileira. Alegou que as normas que se referem à matrícula 

e ao controle de frequências se aplicam somente aos pais que optam pela educação 

formal dos seus filhos, o que não exclui outras vias de promoção do direito à 

educação. Isso posto, o Min. Luís Roberto Barroso votou pelo provimento do recurso 

extraordinário, entendendo que o homeschooling é constitucional, e fixou 

parâmetros para que seja ele exercido na pendência de lei emanada pelo Congresso 

Nacional.   

Abrindo a divergência no plenário, o Min. Alexandre de Moraes defendeu em 

seu voto que o dever de prover a educação é solidário, do Estado e da família. 

Entendeu que a promoção da educação exige o cumprimento de requisitos mínimos, 

como a existência de um núcleo curricular, e que a educação domiciliar é viável se 

atentar para eles. Destarte, o ministro se manifestou pela constitucionalidade do 

ensino domiciliar, porém entendeu que, à falta de uma regulamentação legal, este é 

um direito que não pode ser exercido. Portanto, votou no sentido de negar 

provimento ao recurso.  

O Min. Edson Fachin, por sua vez, acreditando na pluralidade de concepções 

pedagógicas, votou no sentido de que não se pode rejeitar a educação domiciliar, 

consideradas as evidências de suas vantagens. Assim, entendeu ser constitucional o 

ensino em casa, provendo, contudo, apenas parcialmente o RE, por compreender 

caber um apelo ao legislador a fim de que discipline a matéria no prazo de um ano. 

A Min. Rosa Weber afirmou que a educação domiciliar não se coaduna com a 

legislação brasileira, a qual impõe a educação formal. Mas, caso se entenda em 

sentindo oposto – quer saber, que a educação domiciliar é constitucional -, 

competiria ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria. Por tal motivo, a ministra 
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acompanhou, nesse particular, o voto do Min. Alexandre de Moraes, todavia negou 

provimento ao recurso extraordinário, consignando que não há amparo jurídico para 

se falar em direito líquido e certo à educação domiciliar.   

O Min. Luiz Fux inaugurou o seu voto garantindo que o homeschooling é 

incompatível com os dispositivos constitucionais que ordenam aos pais que efetuem 

a matrícula de seus filhos em instituições de ensino e zelem pela frequência dos 

mesmos (art. 206, I; 208, I, IV e § 3º e 209, da CF). Evidenciou, ainda, o caráter anti-

isonômico da proposta, destacando que ela se restringe à parcela mais abastada da 

sociedade, e lembrou que o instrumento constitucional da escusa de consciência, 

presente no art. 5º, VIII, não legitima o descumprimento do dever dos pais de 

realizar matrícula escolar. À vista disso, o ministro votou pelo não provimento do 

recurso extraordinário.  

O Min. Ricardo Lewandowski aduziu que o legislador foi claro ao afirmar que 

a educação é um dever simultâneo do Estado e da família, e não exclusivo desta 

última. Isso ocorre porque o ensino formal representa um importante fator de 

socialização e de integração do indivíduo na sociedade, desencorajando a formação 

de um país intolerante e dividido. Sendo assim, o ministro votou pelo não 

provimento do recurso, por entender que a prática do ensino domiciliar é 

inconstitucional.  

O Min. Gilmar Mendes explicou em seu voto que, no atual modelo educacional 

disciplinado pela Constituição Federal, toda tessitura normativa é no sentido de a 

educação ser ofertada prioritariamente pelo Estado, com o auxílio da família. 

Todavia, apesar de ter entendido que o homeschooling não tem base na ordem 

jurídica positiva, não descartou a possibilidade de recorrer a ele após regulamentação 

legal, acompanhando, assim, o voto do Min. Alexandre de Moraes pelo 

desprovimento do recurso.  

De sua banda, o Min. Marco Aurélio se disse convicto de que a CF admite 

padrões pedagógicos diferentes da escolarização formal, porém, o legislador 

ordinário veiculou a obrigatoriedade da matrícula de crianças e adolescentes na rede 

escolar.  Por tal motivo, negou provimento ao recurso, ressaindo que a legislação 

brasileira é incompatível com o ensino domiciliar.  

O Min. Dias Toffoli compreendeu que não há como afirmar que o 

homeschooling é incompatível com o texto constitucional, pois a educação é um 
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dever de todos, e não pode ser encarada como um monopólio do Estado. Apesar 

disso, sem vislumbrar direito líquido e certo no caso em questão, negou provimento 

ao recurso, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade da educação domiciliar.  

De sua parte, a Min. Cármen Lúcia depreendeu que nas normas 

constitucionais não há previsão manifesta do ensino domiciliar. Argumentou que, 

caso sobrevenha lei admitindo o homeschooling, ela deve munir o Estado das 

ferramentas necessárias para garantir que o ensino domiciliar cumpra padrões 

mínimos de qualidade. Sendo assim, por inexistir norma constitucional ou legal 

estabelecendo o ensino domiciliar, não há direito líquido e certo em causa, razão que 

a motivou a negar provimento ao RE, sem discutir a constitucionalidade do instituto.  

Desse modo, a Corte, por maioria, negou provimento ao RE 888.815/RS, 

vencido o Ministro Relator Luís Roberto Barroso e, em parte, o ministro Edson 

Fachin. Não participou da votação o Min. Celso de Mello, ausente na ocasião. O 

resultado apontou preponderantemente para a compatibilidade constitucional da 

educação domiciliar somada à impossibilidade de sua execução em face da 

inexistência de lei regulamentadora da matéria. Sem se valer de arranjo decisório que 

redundasse na extrapolação de suas funções, o STF, deixando de criar solução 

apaziguadora de caráter temporário, limitou-se a sinalizar ao legislador para que este 

crie condições normativas objetivando a implementação do ensino domiciliar no 

Brasil. A movimentação do poder Legislativo, assim como do Executivo federal, 

ocorreria brevemente.  

 

2 Reflexões sobre os benefícios e entraves à oferta da educação 
domiciliar  
  

A educação domiciliar - ou homeschooling, como mundialmente conhecido - 

consiste em uma estratégia de condução do processo educacional pelos pais e 

responsáveis, sem que seja necessária a frequência dos educandos em uma 

instituição regular de ensino. Trata-se de um afastamento parcial do modelo 

educacional formal, pois, em todo caso, o ensino ofertado em casa é realizado em 

conformidade com as diretrizes nacionais que regulam a oferta da educação em um 

país. Nesse particular, distingue-se de modelos de ruptura integral com o ensino 

formal, como o são os processos de desescolarização, os quais concebem a 

necessidade de absoluta negação das escolas e dos currículos, entendendo-se que a 
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autêntica educação se dá por meio de conexões intersubjetivas, intercâmbios de 

habilidades e trocas em ambientes profissionais (ILLICH, 1985, p. 86-8).  

Diversos países ao redor do mundo vêm adotando o homeschooling como 

meio de promoção educacional, dentre os quais os Estados Unidos, o Canadá, a 

Colômbia, o Chile, o Equador, o Paraguai, Portugal, a França, a Itália, o Reino Unido, 

a Suíça, a Bélgica, a Holanda, a Áustria, a Finlândia, a Noruega, a Rússia, a África do 

Sul, as Filipinas, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia (ANED, 2019b, on-line).  

Os Estados Unidos, berço da educação domiciliar, admitem a modalidade de 

ensino em todas as unidades federativas. A despeito disso, a Suprema Corte norte-

americana nunca se pronunciou sobre o tema, limitando-se a tangencialmente 

reconhecer, em Wisconsin v. Yoder 406 U.S. 205 (1972), o direito de um casal de 

manter seus filhos fora da escola devido à colisão entre o ensino ministrado pela 

instituição e o modus vivendi da comunidade na qual estavam inseridos (BARBOZA; 

KNIHS, 2017, p. 419). Tal precedente, juntamente com a Primeira Emenda, que 

prevê o direito geral de liberdade, é o alicerce para aduzir suposta compatibilidade 

constitucional do ensino em casa (KUNZMAN; GAITHER, 2013, p.31).  

Na Finlândia, a frequência escolar também não é obrigatória, desde que as 

crianças e adolescentes recebam educação doméstica. O controle da prática se dá 

mediante notificação do Estado sobre o desejo de praticar a modalidade de ensino, 

sendo que o currículo adotado em casa deve equivaler ao currículo escolar nacional. 

Conforme a legislação, as autoridades públicas avaliam o desempenho do educando 

por meio de testes aplicados por docentes em escolas locais. Os pais que forem 

negligentes e oferecerem uma educação deficitária são sancionados por meio de 

multa (BLOK; KARSTEN, 2011, p.45).  

No Brasil, o fenômeno vem se fortalecendo paulatinamente. Aponta-se um 

crescimento de 2.000% de praticantes do ensino domiciliar entre os anos de 2011 a 

2018 (ANED, 2019a, on-line), sendo a educação personalizada e a liberdade de 

escolha dos pais no que concerne à educação de seus filhos os argumentos centrais 

para a instituição da modalidade no país (BARBOSA; OLIVEIRA, 2017). 

Dentre as vantagens do homeschooling, destaca-se a possibilidade de 

planejamento pedagógico individualizado. Sem as limitações da sala de aula, os 

alunos podem aprender de acordo com a sua própria velocidade, permitindo, assim, 

a identificação de dificuldades a fim de conferir a elas maior atenção. Nesse passo, 
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costuma-se apontar o particular benefício da educação domiciliar tendo em 

consideração o público de crianças e adolescentes com deficiência ou mobilidade 

reduzida, servindo a modalidade como estratégia de acesso à educação de forma mais 

cômoda e capaz de prestigiar as necessidades de cada um.  

Soma-se a isso o conjunto de facilidades ofertado pela implementação do 

ensino por meio do uso de tecnologias de fácil manuseio na seara doméstica. Entre as 

vantagens que reforçam o apelo a recursos tecnológicos estão o respeito aos 

diferentes modos de aprendizagem, a promoção da autonomia do discente e sua 

participação ativa na produção do conhecimento, a redução dos custos e a ampliação 

da acessibilidade ao conhecimento (TRAVINCAS; MENDES, 2019, v. 1, p. 632). A 

penetração de tecnologias no plano da educação é de tamanha envergadura que cabe 

afirmar que a sala de aula, numa redefinição conceitual ampliativa, é qualquer “local, 

real ou virtual, em que a instrução ocorre” [trad. nossa] (AAUP, 2004, on-line). 

Nesse sentir, ganham relevância os designados cursos híbridos, em que parcela do 

ensino se dá presencialmente e a outra on-line, e aqueles integralmente executados 

em ambiente virtual, capazes de atender a um número indeterminado de pessoas 

(BOOKER, 2013, on-line), este último com especial importância à modalidade de 

ensino domiciliar.  

O aspecto principal em defesa da educação domiciliar – e também o mais 

controvertido – corresponde ao argumento conforme o qual não compete ao Estado 

exercer ingerência sobre a opção dos pais e responsáveis quanto ao conteúdo e aos 

métodos por meio dos quais crianças e adolescentes são ensinados. Tais escolhas 

pertenceriam à esfera privada da família, servindo à maneira de estratégia de 

preservação dos valores que julgam corretos, os quais, eventualmente, podem ser 

objeto de contestação no espaço da sala de aula. Ademais, à suposição de que isto 

equivaleria a um processo de doutrinação, o qual consiste no ensinar algo sufocando 

qualquer tipo de contraposição (TRAVINCAS, 2018, p. 47), afirma-se que o só fato de 

famílias requererem o direito de ensinar seus filhos de maneira condizente com os 

valores partilhados em casa, não corresponde a evidente processo de doutrinação, 

porque não evoca, em si, uma postura de passividade por parte do educando.    

Na linha oposta, críticos à educação doméstica ressaltam ser exatamente essa 

a principal razão para refutar a modalidade de ensino, dada a propensão de seu 

exercício atentar contra o pluralismo de ideias sem o qual a educação se transmuda 
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em reprodução de conhecimentos postos e valores incontestes. Assim sendo, o 

grande trunfo da educação formal seria içar o aluno à condição de sujeito membro de 

um empreendimento coletivo de debate de ideias (SILVA; FERREIRA, 2014. p. 7).  

Isso é relevante, pois, em contextos sociais polarizados, a manutenção da 

democracia depende da coexistência de ideias distintas, e é nesse compasso que a 

escola figura como espaço privilegiado de potencialização do diálogo. Em tal 

conjuntura, o debate se dá orquestrado por regras, entre as quais o dever, por parte 

dos professores, de conduzir o processo educacional com base em projetos 

pedagógicos e planos de ensino disciplinares, não lhes cabendo autonomia de ensinar 

aquém do estabelecido como patamar mínimo de conhecimento relacionado ao tema 

(GOODSON, 1997. p. 34).    

Muito embora exista sinalização do risco de a educação em casa comprometer 

a formação individual em virtude do possível sufocamento das possibilidades de 

confrontação de ideias previamente concebidas com aquelas a que se tem acesso em 

contextos institucionais, após o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 

sentindo de que o comando contido no artigo 205, da CF não proíbe o ensino 

domiciliar, havendo, por conseguinte, um permissivo implícito para a sua 

consecução, a discussão no âmbito brasileiro  se firmou no sentido de perquirir qual 

roupagem deve adquirir a regulamentação da matéria no plano infraconstitucional.  

 

3 Distorções gerais na regulamentação legal da educação domiciliar no 
Brasil e o silêncio normativo quanto ao uso de tecnologias  

 

Logo após a manifestação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 

888.815/RS, o poder Executivo federal, após anunciar a intenção de editar medida 

provisória tencionando à regulamentação do ensino domiciliar, acabou por propor à 

Câmara dos Deputados o PL 2401/2019 com o mesmo intuito (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2019a, on-line). Ao chegar ao Congresso Nacional, a proposta se 

somou a um conjunto de proposições com idêntico objeto, mas diferentes redações, 

que tramitaram, ou ainda estão em tramitação nas Casas legislativas.   

O primeiro deles remete ao ano 1994. O PL 4657/1994 propunha-se a criar o 

ensino domiciliar de primeiro grau, determinando obediência, por parte dos pais e 

responsáveis, das normativas editadas pelo Ministério da Educação, e a submissão do 

educando à avaliação ao fim de um ano, em rede estadual de ensino (CÂMARA DOS 
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DEPUTADOS, 1994, on-line). Logo após, subsequentemente nos anos de 2001, 2002 

e 2003, foram propostos os PL 6001/2001, 6484/2002 e 1125/2003 (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2001; 2002; 2003, on-line), todos voltados à positivação 

infraconstitucional do ensino domiciliar. Em 2008, foram apresentados os PL 

3518/2008 e 4122/2008 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008a, 2008b, on-line), e, 

no ano seguinte, a PEC 444/2009, que inseria o § 4º no artigo 208, da CF, com a 

seguinte redação, “o Poder Público regulamentará a educação domiciliar, assegurado 

o direito à aprendizagem das crianças e jovens na faixa etária da escolaridade 

obrigatória por meio de avaliações periódicas sob responsabilidade da autoridade 

educacional” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009, on-line). Todas as referidas 

proposições foram arquivadas.  

Em tramitação atualmente na Câmara dos Deputados estão, além do PL 

2401/2019, os projetos de lei 3179/2012, 3261/2015, 10185/2018, 3159/2019 e 

3262/2019 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012; 2015; 2018; 2019b; 2019c, on-line). 

Sobre eles cabe ressaltar que o PL 3159/2019 é o único que tem por fim proibir 

expressamente essa modalidade de oferta de educação. No Senado Federal, ressalta-

se a tramitação atual nos PLS 490/2017 e 28/2018 (SENADO FEDERAL, 2017; 2018, 

on-line), os preveem a educação domiciliar de maneira equivalente ao que fazem os 

projetos em tramitação na Câmara dos Deputados.  

Com a apresentação do PL 2401/2019, os debates acerca da educação 

domiciliar reavivaram no Congresso Nacional. Ele corresponde à regulação com nível 

de detalhamento não antes verificado em quaisquer das propostas supracitadas, pelo 

que merece ser alçada à condição de principal projeto de lei sobre a matéria. Sua 

fundamentação é erguida sobre o suposto direito dos pais de escolher, com primazia, 

como seus filhos devem ser educados, perfazendo-se, assim, antes de tudo, como 

verdadeiro manifesto em defesa da autonomia familiar no plano educacional. Sela a 

importância da validação da educação domiciliar no Brasil recorrendo a exemplos 

exitosos de seu uso em distintos países, e é claro ao reconhecer-se como reação à 

decisão tomada no final do ano anterior pelo STF, denotando estar no mesmo 

compasso da Corte e por ela amparada.  

Os pontos principais do projeto de lei são a determinação da educação 

domiciliar como modalidade voltada à educação básica (art. 1º); a sua definição como 

regime de ensino dirigido por pais ou responsáveis (art. 1º, §1º); o dever de 
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formalização da escolha da educação domiciliar (art. 3º, §3º) por meio de plataforma 

virtual (art. 4º, caput), na qual deve ser anexado projeto pedagógico individual 

proposto pelos pais (art. 4º, V); o dever dos pais de manter registros periódicos das 

atividades do estudante (art. 5º) e a submissão deste último a uma avaliação anual de 

aprendizagem (art. 6º), a qual podem, ou não, ser somadas avaliações periódicas 

objetivando o monitoramento permanente do educando (art. 11).  

Entende-se que a proposição é falha por razões de duas naturezas. A primeira 

delas diz respeito propriamente ao seu objeto. Compreende-se que não há na 

Constituição brasileira qualquer indício de direito subjetivo a ser educado 

exclusivamente conforme os valores partilhados no seio familiar. Ademais, há riscos 

que não se pode desconsiderar quanto à salvaguarda da tolerância, pautada na 

convivência com a diferença, o que constitui elemento basilar de uma democracia.  

Todavia, tendo em vista que a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o 

tema é oposta, quer dizer, afina-se à admissão da constitucionalidade da educação 

domiciliar, toma-se como relevante assinalar as falhas da proposta no que toca ao seu 

texto propriamente. Em primeiro lugar, consta a determinação a que pais optem pela 

educação domiciliar em plataforma virtual mantida pelo Ministério da Educação (art. 

4º, caput), a qual não é acompanhada de qualquer resposta legal à omissão dos pais, 

ou seja, não se diz que tipo de responsabilidade (e qual a sua extensão) terão os pais 

que exercerem informalmente a educação domiciliar, abrindo-se a possibilidade de 

cogitar de uma responsabilidade criminal, por abandono intelectual, e/ou não 

criminal, apurável apenas na ocorrência de dano à aprendizagem do educando. O 

segundo ponto merecedor de ênfase é a obrigatoriedade de submissão do aluno a 

uma avaliação anual de conhecimentos e a apenas faculdade de submissão a 

avaliações ao longo do ano letivo, o que, em manifesto alinhamento à conferência a 

posteriori da aprendizagem, pode redundar em prejuízos formativos só verificáveis 

depois de considerada extensão, e, por isso, de mais laboriosa dificuldade de 

reversão. Como terceiro destaque, uma verdadeira omissão legislativa se verifica 

quando, percorrida a redação do PL, não se encontra qualquer definição dos 

requisitos formativos a serem cumpridos pelos pais e responsáveis que atestem sua 

capacidade funcional de ensinar em casa, ou mesmo sua disponibilidade para tanto, 

disto se podendo inferir que, pelo menos à partida, todos estão aptos a tanto, 

independente das suas condições de instrução, da demonstração de qualquer 
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habilidade metodológica de condução do ensino, assim como a compatibilidade do 

tempo exigido pela educação domiciliar com as demais atividades que executam.  

Uma atenção maior deve ser conferida ao inciso V do art. 4º, no qual se 

encontra a determinação a que os pais elaborem plano pedagógico individual voltado 

a seus filhos. O projeto é desprovido, nesse ponto, de qualquer obrigação explícita a 

que tal plano seja feito com estrita obediência às bases curriculares nacionais, 

limitando-se a fazer um apelo genérico no sentido de que tal plano cumpra “critérios 

mínimos”. Também não consta – e este é, porventura, o espaço adequado para a sua 

inserção – nenhuma indicação relativa aos métodos e recursos metodológicos a 

serem utilizados pelos pais, perdendo-se a oportunidade de enfatizar que o amparo 

em recursos tecnológicos pode se  prestar a potencializar o processo de 

aprendizagem, como, aliás, já vem sendo ressaltado quando se trata de educação, em 

termos gerais (FGV, 2015, p. 27 e seq.).  

Cabe supor que o designado plano pedagógico individual se aproxima ao 

projeto pedagógico, a que faz menção a LDB, art. 14, I, destinado a definir a intenção 

educativa da escola, com a fixação dos objetivos e meios para alcançá-los. Se o 

objetivo da proposição normativa é esse, então convém uma delimitação explícita dos 

seus requisitos. Para mais que isso, é pertinente que a proposta, uma vez erguida sob 

o argumento do impacto benéfico da educação domiciliar, se valha efetivamente dos 

aportes argumentativos que destacam as vantagens da modalidade de ensino, dos 

quais não se pode conferir pouca importância àquele que toma em consideração o 

suporte oferecido pelos recursos tecnológicos e sua capacidade de ajuste às condições 

e possibilidades de aprendizagem conforme as peculiaridades individuais.  

 

Conclusões  

 

Sem desconsiderar o debate mais amplo – e, inclusive, formalmente anterior 

àquele que aqui se propôs – quanto à constitucionalidade, no plano geral, da 

educação domiciliar, no Brasil, tomou-se como ponto de largada a indicação da 

conformidade da modalidade de ensino com a Constituição, nos termos indicados 

pela Corte Constitucional Brasileira, para, então, avaliar em que termos o intento de 

regulamentação da matéria que tramita no Congresso Nacional assegura condições 

eficazes de oferta do ensino em casa. Julgando-se existentes indícios de comprovada 
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eficácia do uso de tecnologias no ensino, observou-se a atenção (ou a ausência dela) 

oferecida pelo PL 2401/2019 ao tema dos métodos e recursos metodológicos a serem 

usados em homeschooling.   

Notou-se que o poder Executivo, autor da proposta, incorre em omissões que 

podem resultar em uma oferta da educação domiciliar com impactos indesejáveis. 

Isso se verifica quando, percorrida a redação do PL, não se encontra qualquer 

definição dos requisitos formativos a serem cumpridos pelos pais e responsáveis que 

atestem sua capacidade funcional de ensinar em casa, ou mesmo sua disponibilidade 

para tanto, além da ausência de indicadores quanto aos componentes do projeto 

pedagógico individual a ser por eles elaborado. É nele, aliás, que se entende 

conveniente a inclusão de decisões de cunho metodológico, sempre sintonizadas às 

particularidades de aprendizagem de cada um.   

Tendo-se em conta que a proposição está em tramitação, e que seu texto se 

encontra à sorte de emendas parlamentares que – deseja-se! – podem ao menos 

minimizar os ônus do afastamento do discente da ambiência escolar, considera-se 

pertinente que, nessa direção, sejam insertas orientações de cunho metodológico aos 

pais e responsáveis, e que, dentre elas, revelem-se as vantagens do uso de tecnologias 

no processo educação.  
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Introdução 

 

O século XXI é notoriamente demarcado por concepções teóricas de Estado, 

que convergem para uma visão cada vez mais intervencionista, punitivista e 

controladora. Essa visão vem sendo assentada, a partir de uma análise econômica e 

mercadológica do Processo Penal, que tem como marco axiológico normas voltadas à 

contenção da criminalidade em massa. 

Por outro lado, mudanças estruturais na sociedade globalizada, acabam por 

implicar uma gama de novos conflitos sociais, motivo pelo qual geram 

concomitantemente, uma criminalidade diferenciada, modernizada e informacional, 

não adequada à dogmática penal tradicional e, portanto, carente de uma estratégia 

punitiva eficaz, eis que o moderno Direito Penal não logrou antecipar seus efeitos. 

Dentro dessas mudanças comportamentais da sociedade contemporânea, 

encontra-se o período denominado de Era da informação (sociedade informacional) 

como sendo aquele surgido após o período da Era industrial, na década de oitenta do 

século passado, com as invenções do microprocessador, da rede mundial de 

computadores, da fibra ótica e do computador pessoal.3  

                                                      
1 Doutoranda em Direito pela PUC/RS. Mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS. Especialista em 
Direito Público pela UNESA/RJ. Bacharela em Direito pela UNESA/RJ. Advogada criminalista na 
Fayet Advocacia Criminal. Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/7508668026521594>. E-mail: 
roberta.poll@hotmail.com. 
2 Mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS. Especialista em Direito Penal e Política Criminal pela 
UFRGS. Pós-graduada pela Escola Superior da Magistratura. Bacharela em Direito pela PUC/RS. 
Auxiliar de juiz do TJRS junto à 10a Vara Criminal de Porto Alegre. Currículo lattes: 
<http://lattes.cnpq.br/7508668026521594>. E-mail: alinepirescastilhos@gmail.com. 
3 Há outra visão antropológica que entende que a sociedade da informação é sinônimo de sociedade 
pós-industrial, na qual se atribui ao Direito a característica de analisar não somente o direito adaptado 
ao serviço dos meios eletrônicos, mas toda realidade jurídica afetada pela sociedade pós-industrial. A 
tecnologia eletrônica é apenas uma pequena parte desse universo jurídico reorganizado por outras 
imposições econômicas, filosóficas, políticas etc (BARROS; ROMÃO, 2006, p. 117). 
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A sociedade informacional passou a exigir o conhecimento como um recurso, 

uma condição de produtividade, já que os cientistas passaram a necessitar cada vez 

mais de informação com rapidez, com qualidade e com exatidão. 

A partir destas premissas questiona-se: como compatibilizar a Internet das 

Coisas4 com a legalidade e legitimidade da obtenção das provas no Processo Penal 

brasileiro? 

Pretende-se, assim, analisar a problemática, não tão distante, de utilização de 

dispositivos conectados à internet e que interagem com seus proprietários, os quais 

conseguem obedecer aos seus comandos de voz, toque e etc., mas que também são 

capazes de coletar dados, os quais podem ser usados contra o usuário em eventual 

procedimento criminal. 

Fato é que dispositivos inteligentes estão cada vez mais presentes na sociedade 

moderna, servindo de instrumento probatório e o contemporâneo Processo Penal 

brasileiro não pode restar alheio à legalidade e à legitimidade na obtenção de tais 

provas. A mais disso, devemos repensar os limites de utilização da Internet das 

Coisas. 

Nessa tolda, para construção do objeto de pesquisa, será utilizada a técnica de 

revisão bibliográfica consistente em explicar o problema por meio das teorias 

publicadas em obras de um mesmo gênero, com resguardo em livros, periódicos e 

noticiosos online, partindo do geral para o particular, permitindo a construção de 

conclusões. O método empregado será o dedutivo, consistente em utilizar o 

raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter a conclusão e; dialético, dado que 

objetiva se aproximar das discussões da realidade social, por meio da análise de uma 

situação concreta. De forma a auxiliar a pesquisa será utilizado o recurso à legislação, 

à doutrina e jurisprudência acerca da matéria objeto do estudo. 

A escrita divide-se em três tópicos substanciais para estabelecer uma 

compreensão geral e interdisciplinar do conteúdo proposto, quais sejam: testemunho 

de dispositivos inteligentes: a coleta de dados via Internet das Coisas; a legalidade da 

                                                      
4 O termo “Internet das Coisas” é um conceito tecnológico em que todos os objetos da vida cotidiana 
estariam conectados à internet, agindo de modo inteligente e sensorial. Também conhecida por IoT 
(Internet of Things, em inglês), consiste na ideia da fusão do “mundo real” com o “mundo digital”, 
fazendo com que o indivíduo possa estar em constante comunicação e interação, seja com outras 
pessoas ou objetos. Eletrodomésticos, carros, wearables (dispositivos tecnológicos utilizados como 
roupa), chaves, mesas, espelhos e etc. São inúmeras as possibilidades de anexar a computação em 
coisas que pertençam ao cotidiano das pessoas (SINGER, 2012). 
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utilização da Internet das Coisas como prova no processo penal; a necessidade de 

regulamentação dos mecanismos informáticos no sistema jurídico brasileiro. 

 

1 Testemunho de dispositivos inteligentes: a coleta de dados via da 
internet das coisas 
 

Em meados de 1940 surge uma nova tecnologia associada ao conceito de IoT 

(Internet of Things – Internet das Coisas), que recebeu a denominação de RFID 

(Radio Frequency Identification – Identificação por Radiofrequência). Tratava-se de 

transponders – equipamentos de aviões que enviavam, por radiofrequência, uma 

identificação única – sua função? Identificar outros aviões ao redor, aumentando a 

precisão das manobras e dos contra-ataques, evitando, ainda, colisões. Em uma 

primeira análise, o exemplo pode parecer deveras ultrapassado, no entanto, tal 

tecnologia, desenvolvida no século passado, é utilizada ainda nos dias atuais, seja em 

crachás, em veículos ou até mesmo nos produtos de supermercados, substituindo 

variados tipos de identificação como, por exemplo, o código de barras – tão presente 

na vida dos cidadãos de todo mundo (OLIVEIRA, 2017, p. 17-18). 

Dos transponders até os dias atuais se passaram quase 80 anos, mas a busca 

por novas tecnologias nunca parou. O êxito alcançado foi tão grande que, em outubro 

de 2018, o Brasil chegou a duzentos e trinta e três milhões de celulares, consoante 

dados coletados pela ANATEL.5 

Sabido é que a rede de computadores e as tecnologias de comunicação se 

desenvolveram e se popularizam nas últimas décadas de forma muito ampla. A 

propagação de dispositivos portáteis, dentre os quais se inserem os notebooks, 

tablets e smartphones, sedimentou o que faltava para complementar o cenário de 

Internet das Coisas. A mobilidade gerada por tais dispositivos diminuiu as noções de 

tempo e espaço e, permitiu o acesso às informações de qualquer lugar e a qualquer 

momento (VIRILIO, 1996, p. 32). 

A memória digital, por outro lado, passou a nos possibilitar lembrar de 

qualquer assunto em qualquer tempo. O gradativo desaparecimento das fronteiras 

entre vida privada e espaço público passou-se a se fundamentar no desenvolvimento 

de conteúdos que estão dispostos para serem acessados por qualquer indivíduo, 

fazendo com que as pessoas permaneçam conectadas sem quaisquer tipos de 

                                                      
5 Dados disponível em: < http://www.teleco.com.br/ncel.asp>. Acesso em: 20 dez. 2018. 
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rupturas espaço temporais. É nesse contexto que a sociedade acaba por se inserir em 

uma realidade irreversível – um tipo de interface comunicacional entre indivíduos, 

máquinas e objetos –, revolucionando as formas de produção, reprodução e uso do 

conhecimento (ZUIN, 2016, p. 759). 

Ocorre que, a possibilidade de obtenção imediata de quaisquer informações 

implica necessariamente na análise de suas consequências no cenário jurídico 

brasileiro. Embora bem aceita nas relações sociais comuns do indivíduo, a Internet 

das Coisas ainda não sedimentou suas raízes simplificadoras e úteis nos 

procedimentos que correm dia a dia nos juízos singulares ou nos diversos Tribunais 

espalhados pelo país. Conquanto já seja aceito a interposição de recursos e petições 

pela internet, bem como a realização de videoconferências e telesessões, como, o tele 

interrogatório,6 não há debates densos a respeito da obtenção de provas por meio da 

Internet das Coisas. 

Também não se encontram estudos que analisem a legalidade e a legitimidade 

na aquisição de tal conteúdo probatório, se que é podemos chamar “isso” de prova. 

Não obstante, dispositivos inteligentes estão se tornando uma nova espécie de 

prova e “testemunho”. A uma primeira leitura pode até parecer estranho aos olhos do 

leitor, no entanto, se analisarmos a fundo alguns exemplos próprios da Internet das 

Coisas poderemos compreender “o buraco sem fundo” que a presente temática 

apresenta. 

Assim, passa-se a análise de alguns episódios que podem auxiliar na 

compreensão da temática. 

Um renomado advogado criminalista acaba de informar ao seu cliente que 

surgiu uma nova testemunha contra ele, qual seja sua geladeira. Dados coletados da 

geladeira por investigadores apontam que o cliente estava em casa na hora do 

homicídio praticado em face de sua mulher. De início pode até parecer uma previsão 

futurística ou até mesmo uma piada, no entanto, se trata de um exemplo atual trazido 

durante a ABA Techshow 20187 

                                                      
6 O interrogatório do réu por meio da videoconferência é a forma de produção eletrônica de ato 
processual mais combatida e criticada por grande parte da literatura especializada. Há quem defenda  
um conflito com a regra do art. 185, § 1º, do CPP, segundo a qual o interrogatório do acusado preso 
deve ser feito no estabelecimento prisional em que se encontrar, em sala própria, desde que estejam 
garantidas a segurança do juiz e auxiliares, a presença do defensor e a publicidade do ato (BARROS; 
ROMÃO, 2006, p. 110). 
7 O material está disponível em <https://www.techshow.com/materials/2018-conference/>. Acesso 
em: 20 dez. 2018. 
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O advogado Robert Ambrogi (blogueiro de tecnologia jurídica do Lawsites)8 

aponta outros diversos exemplos de casos da vida real em que a Internet das Coisas 

exerceu influência decisiva no julgamento pelas Cortes Estadunidenses. Em um 

desses exemplos Ambrogi cita recente episódio de homicídio ocorrido em Wisconsin 

(Estados Unidos da América). 

A vítima era Nicole Vander Heyden e seu namorado foi desde o começo o 

principal suspeito do crime. Contudo, após a polícia realizar uma coleta de dados de 

seu Fitbit, 9  os investigadores afastaram as suspeitas contra ele. George Burch, 

todavia, se tornou o novo suspeito, na medida em que os policiais extraíram dados de 

seu Google Dashboard, 10  que o colocaram no local e no horário do homicídio 

perpetrado. Também foi possível acessar o seu histórico de pesquisa na internet, o 

qual apontou que George havia acessado mais de 60 (sessenta) notícias acerca da 

morte de Nicole. Por fim, Nicole utilizava os serviços do Snapshot – uma ferramenta 

de sua empresa de seguros que rastreia os movimentos do carro para dar descontos a 

bons motoristas – e, com essa informação, os investigadores ainda coletaram dados 

sobre os movimentos do carro da vítima e outras informações que ajudaram a 

esclarecer o caso. 

Outros casos também foram apontados por Robert Ambrogi. Entre eles, cita-

se um episódio ocorrido no Arkansas (Estados Unidos da América) em que o Alexa, 

um assistente pessoal inteligente que se conecta a dispositivos por comando de voz, 

“entreouviu um assassinato”, no momento em que a vítima estava sendo morta. No 

Canadá, dados do Fitbit também serviram para comprovar se a mobilidade e a 

qualidade de vida do autor de uma ação indenizatória foram impactadas 

negativamente por um acidente de carro. 

Em um caso de ação indenizatória, ocorrido em 2017, a fabricante do We-Vibe 

teve de pagar uma indenização de US$ 3,75 milhões de dólares canadenses às autoras 

de uma ação coletiva. O We-Vibe é um brinquedo sexual inteligente, que excita ao 

                                                      
8 Os exemplos estão disponíveis em <https://www.lawsitesblog.com/>. Acesso em: 20 dez. 2018. 
9 O Fitbit é uma pulseira eletrônica que monitora atividade física, analisa a qualidade do sono, conta o 
número de passos, calcula as calorias diárias consumidas, ou seja, mostra a evolução do usuário ao 
longo do dia. 
10 O Google Dashborad permite que os usuários da Internet visualizem e gerenciem dados pessoais 
coletados pelo Google Inc. Com uma conta, o Google Dashboard permite que os usuários tenham uma 
visão resumida do Google+, do histórico de localização do Google e do histórico da web do Google, 
Aplicativos do Google Play, YouTube e muito mais. Uma vez logado, ele resume os dados de cada 
produto que o usuário usa e fornece links diretos para os produtos. O programa permite definir 
preferências para produtos de conta pessoal. 
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mesmo tempo o clitóris e o ponto G, sem impedir a penetração do pênis. Mas o 

dispositivo também coleta dados das usuárias por meio de um aplicativo de 

smartphone, sem um claro consentimento dos seus consumidores. 

Os dispositivos inteligentes, conectados à internet e a outros dispositivos, 

inexoravelmente, estão se tornando uma nova espécie de provas e “testemunhos” que 

chegam aos fóruns criminais e civis todos os dias.  

Ocorre que, a maioria esmagadora dos consumidores não percebe que seus 

dados pessoais, patrimoniais e sua vida íntima são coletados pelos dispositivos que 

incluem carros, monitores de bebês, assistentes digitais, geladeiras, sistemas de 

iluminação, portas de garagem, televisores, entre tantos outros objetos. Dito de outra 

forma, os cidadãos são espionados diariamente por meio de seus dispositivos 

inteligentes e não se dão contam que o conteúdo extraído desses mesmos objetos 

pode servir de prova em eventual procedimento investigatório. 

Vivemos em uma sociedade informacional. Disso não há escapatória. Mas até 

que ponto se pode aproveitar a contemporânea tecnologia, no processo penal 

brasileiro, sem ferir as garantias fundamentais do investigado/acusado? 

No ponto, percebe-se que a primeira questão a ser encarada por aqueles que se 

dispõe a pesquisar o processo penal é justamente debater qual o seu fundamento de 

existência, ou seja, a análise poderia ser resumida na seguinte pergunta: um processo 

penal, para quê e para quem? E na busca dessa resposta nos empresta sabedoria o 

professor e advogado criminalista Aury Lopes Jr:  

 

Buscar a resposta a essa pergunta nos conduz à definição da lógica do sistema, 
que vai orientar a interpretação e a aplicação das normas processuais penais. 
Noutra dimensão, significa definir qual é o nosso paradigma de leitura do 
processo penal. Nossa opção é pela leitura constitucional e, dessa perspectiva, 
visualizamos o processo penal como instrumento de efetivação das garantias 
constitucionais (2016, p. 31). 

 

Verifica-se, assim, que o aparelho estatal de repressão deve ser lido à luz da 

Constituição Federal, eis que o que precisa ser legitimado e justificado é o poder de 

punir e não a liberdade individual do investigado/acusado. Desta forma, na medida 

em que defendemos o ajustamento do processo penal a uma nova realidade 

tecnológica, não podemos simplesmente ignorar as garantias da ampla defesa, do 

devido processo legal, do contraditório e a própria dignidade da pessoa humana. 
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O sistema jurídico penal brasileiro, em nível constitucional, é um sistema 

coordenado de normas regras e normas princípios, que se traduzem em um conjunto 

de direitos e garantias fundamentais imprescindíveis para a justa concretização de 

um processo penal dito democrático.11 Notadamente, as leis infraconstitucionais e 

seus intérpretes 12  devem estrita obediência e conformidade com os postulados 

constitucionais, na medida em que estes possuem status de “lei maior”, dada sua 

superioridade formal e substancial em comparação às demais normas. 

Como se não bastasse à própria estrutura hierárquica normativa, o art. 5º, §1º, 

da CF, assegura a aplicabilidade imediata dos direitos e das garantias fundamentais 

nela previstos. Por conseguinte, para que seja autorizada qualquer intervenção nestes 

direitos é necessário que o legislador infraconstitucional observe não somente a 

clausula de reserva legal, mas também os princípios norteadores do próprio sistema-

jurídico, para que as novas regras não afrontem os direitos e as garantias já previstos 

e consolidados, forte no art. 5º, inciso II, da CF (CASTILHOS; POLL, 2018, p. 121-

122). 

Dentro desta hígida estrutura constitucional é que se insere o mandamento 

fundamental do devido processo legal, e seus corolários, consubstanciados no direito 

ao contraditório e na mais ampla defesa do acusado. O devido processo penal 

constitucional busca realizar uma Justiça Penal submetida à exigência de isonomia 

entre os litigantes. O processo justo é aquele que equilibra a relação, que 

normalmente é marcada por uma desigualdade material, na medida em que o 

aparelho estatal (promotores e juízes) ocupa uma posição de proeminência em 

relação ao acusado, respondendo pelas funções acusatórias e pela atuação 

jurisdicional, sobre o qual exercem monopólio respectivamente. Assim, o acusado 

                                                      
11  O saudoso constitucionalista José Afonso da Silva há muito já nos emprestava sabedoria, 
referendando, em suas obras, que a democracia é, na verdade, um conceito histórico, ou seja, não é um 
valor-fim, mas meio e instrumento de realização de valores essenciais à convivência humana em 
sociedade, que se traduzem, na justa medida, em direitos fundamentais ao próprio homem, que devem 
ser compreendidos em sua historicidade, bem como no seu envolvimento social, enriquecendo, desta 
forma, seu conteúdo em cada etapa da evolução social (2006, p. 126). 
12 O intérprete maior da lei nesta visão de garantia, são os membros do Poder Judiciário – juízes, 
desembargadores e ministros – que não são agentes públicos eleitos. Embora não tenham a sabatina 
da vontade popular, desempenham, inegavelmente, um poder político, inclusive de validar ou 
invalidar atos dos demais Poderes. Assim, é possível que um juiz de primeiro grau, sobreponha-se, 
com sua decisão, à um ato do Presidente da República, sufragado por mais de 40 milhões de votos. Á 
este fenômeno a doutrina constitucionalista, concebe o nome de dificuldade contramajoritária. Nesta 
senda, justamente por atuarem de forma contramajoritária é que devem estrita obediência aos 
direitos e garantias fundamentais, expressos ou não na Constituição Federa (BARROSO, 2009, p. 338-
339). 
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tem a seu favor uma garantia de que apesar de ocupar posição de desigualdade não 

será submetido a processo que não seja devido, forte também no princípio da 

presunção de inocência (OLIVEIRA, 2010, p. 8). 

Nesse talante, defende-se uma leitura da Internet das Coisas e das “provas” 

colhidas sob esse viés, a partir de uma análise garantidora de direitos e deveres de 

todas as partes envolvidas na coleta e na disponibilização de dados. 

Mas como iremos trabalhar a questão da legalidade na obtenção dessas 

provas? De início se faz necessário compreender o contexto de surgimento de tais 

provas para, ao depois, tecer comentários a respeito de sua legalidade – tema que será 

abordado nos próximos capítulos. 

 

2 A legalidade da utilização da internet das coisas como prova no 
processo penal 
 

A internet nasceu nos Estados Unidos em 1955. A ideia era conectar 

computadores com o escopo de facilitar a comunicação entre os cientistas 

americanos que estudavam inteligência artificial. O contexto histórico era o da guerra 

fria, sendo que, três anos depois, o país desenvolveu a Advanced Reserch Projects 

Agency – APA, a qual, posteriormente, recebeu o nome de Departamento de Defesa. 

O objetivo era o de fomentar pesquisas tecnológicas para fins militares (HOBAIKA, 

2014, p. 231). No Brasil, a chegada da internet ocorreu, inicialmente, através da 

Bitnet, uma rede de universidades criada em 1981 e que ligava a Universidade da 

Cidade de Nova York à Universidade de Yale, em Connecticut (ARRUDA, 2018). 

Desde então, as transformações provocadas pela internet nas últimas décadas 

foram extremamente rápidas; elas reduziram as distâncias e levaram as nossas 

relações ao espaço cibernético; em redes de relacionamento pessoas criam laços 

afetivos e de amizade, trocam informações, dados, fotos, se expõe, e até mesmo 

cometem crimes (SILVA, 2016). As relações estabelecidas via internet se tornaram 

tão corriqueiras que a exposição é feita como se tudo não estivesse sendo 

documentado e pudesse ser resgatado a qualquer momento. 

Não há como negar que a sociedade atual não está mais baseada em átomos e 

sim em bits. A tecnologia está em todo lugar. Portamos telefones celulares que são 

verdadeiros computadores, capazes de registrar sons e imagens e, assim, tornar 

perpétuas relações sociais com aparência de verdade, as quais, muito dificilmente, 
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podem ser destruídas em um tribunal. A forma como nos relacionamos também se 

modificou e desta forma, as “provas” são produzidas naturalmente. O aplicativo 

whatsapp praticamente substituiu o telefone, igualmente como as nossas memórias, 

que agora são eternas e podem ser acessadas a todo momento transformando-se em 

mais um meio de prova. 

Na verdade, não estamos muito longe das tecnologias que acessam as 

memórias de nosso cérebro e que podem ser utilizadas até mesmo em animais, como 

as descritas no seriado americano Black Mirror.13 

Mas qual o limite da tecnologia? Até onde podemos abrir mão de nossa 

intimidade a fim de comprovarmos alegações judiciais e assim atingirmos a tão 

sonhada “verdade real”? 

Certo é que o ordenamento jurídico criminal não está alheio a todas estas 

transformações, as quais se refletem, inclusive, na forma como o Estado produz as 

provas necessárias para fomentar a acusação. Novas formas de criminalidade, 

surgidas devido aos avanços da tecnologia, requerem novas maneiras de persecução e 

intervenção estatal. Uma das práticas mais utilizadas, atualmente, é o uso de perfis 

falsos de usuário (fake) pela polícia judiciária para fins de interagir com o 

investigado, e assim facilitar a obtenção de provas da possível atividade ilícita 

perpetrada (SILVA, 2016). 

O fato é que ausência de regulamentação jurídica e assim, de limites de 

controle, baseiam nossas relações na internete na tecnologia (MORALES PRATS, 

1999, p. 15). Não sabemos lidar com ela e nem o que esperar do futuro. A tecnologia, 

atualmente, está sendo amplamente utilizada em nossos tribunais, sem que se faça 

uma reflexão à luz dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos em nossa 

Constituição Federal, especialmente, o direito a não incriminação e à intimidade. 

Processos judiciais estão repletos de gravações feitas por meio de celulares e prints 

de mensagens de textos e conversas via aplicativo whatsapp, deixando-se a cargo do 

bom senso do magistrado a análise de sua utilização ou não. 

Ademais, o direito à intimidade do internauta se choca com a necessidade que 

tem o Estado de garantir a ordem pública, a ponto de parecer que tal direito seria um 

                                                      
13 Black Mirror é uma série de televisão britânica, exibida pela Netflix desde 2015,  antológica de ficção 
científica criada por Charlie Brooker e centrada em temas obscuros e satíricos que examinam a 
sociedade moderna, particularmente a respeito das consequências imprevistas das novas tecnologias. 

Os episódios são trabalhos autônomos, que geralmente se passam em um presente alternativo ou em 
um futuro próximo. Disponível em <www.Wikipédia.com.br>. Acesso em: 20 dez. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charlie_Brooker
http://www.wikipédia.com.br/
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mero obstáculo à atividade persecutória do Estado e seus agentes em busca da 

“verdade real”. E ainda questiona-se: seria a intimidade um direito inviolável, assim 

como o direito a não autoincriminação? 

Além da faceta, que podemos chamar de visível da internet, a qual se traduz 

nas informações que são expostas pelos usuários, temos uma série de dados 

invisíveis, os quais podem ser acessados pelos provedores, como os conhecidos 

cookies, traduzindo-se em uma invasão direta à intimidade dos usuários. 

A atividade investigatória já ocorre na rede e não se pode evitar que isso 

ocorra; todavia, tanto no espaço virtual como no espaço real, a atividade probatória 

dos entes públicos não se opera de forma absoluta. A busca da prova deve ocorrer 

respeitando os ditames da lei, no que se incluem as bases constitucionais. Não 

podemos olvidar que a busca probatória é um valor distinto e totalmente oposto à 

proibição de utilização de certos meios de provas, e que por assim dizer, taxados 

como ilícitos (ANDRADE, 1992, p. 196). Neste tópico, destaca-se o art. 5º, inciso LVI, 

da CF, o qual traz como garantia fundamental, a impossibilidade de utilização de 

provas obtidas por meios ilícitos. Mas será que não perdemos a noção de ilicitude 

quando tratamos dos meios virtuais, uma vez que, na prática forense, verificamos a 

utilização de métodos virtuais de forma ampla? 

Nesse viés, vale lembrar que há entendimentos que asseguram ao Delegado de 

Polícia o poder de invadir dados contidos em aparelhos celulares, bem como as 

informações contidas no aplicativo whatsapp, não estão cobertas pelo sigilo e assim, 

podem ser acessadas independente de autorização judicial (BARRETO, 2018). Com 

base nisso, mister questionarmos: o interlocutor, neste tipo de diálogo, está abrindo 

mão do seu direito à privacidade? Não seria tal comunicação considerada privada? 

Não podemos negar que uma das tarefas mais difíceis dentro do processo 

penal, é encontrar o equilíbrio entre a busca da “eficiência” do sistema persecutório e 

o respeito às garantias fundamentais do acusado, tão necessária para a segurança 

jurídica e social, e essa tarefa se torna ainda mais delicada quando estamos tratando 

dos avanços da tecnologia. Essa questão não é um problema exclusivamente 

brasileiro; muitos países têm dificuldades em estabelecer legislações que respeitem 

os direitos humanos, os direitos e garantias fundamentais, bem como permitam uma 

persecução penal adequada, sem barrar os avanços da tecnologia (FERNANDES, 

2011, p. 742-743). Em alguns casos, no entanto, a balança pende de forma drástica 
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para que se tenha um processo penal cada vez mais efetivo e punitivo, e isso tem 

ocorrido em nosso país. 

Alguns acreditam que a solução passa pela instituição de uma política nacional 

da internet, a ser implementada pelo governo federal, com o fim de garantir os 

direitos fundamentais na internet, e que salvaguarde princípios como liberdade de 

expressão e comunicação, igualdade na fruição de acesso à internet e tratamento de 

tráfego, soberania e segurança nacional, inviolabilidade da intimidade, da 

privacidade e do sigilo de dados e das comunicações eletrônicas, entre outros direitos 

(HOBAIKA, 2014, p. 262). No entanto, a pergunta que necessita de resposta é: como 

fazer com que tais direitos, ainda que assegurados através de uma legislação 

específica, sejam assegurados frente à possibilidade de se ter uma prova cabal, capaz 

de desvendar toda a “verdade” dos fatos?  

Note-se que não é possível barrar a tecnologia e não se está pregando tal 

premissa. A evolução tecnológica faz parte de nossas vidas e assim deve permanecer. 

No entanto, a falta de regulamentação tem trazido uma série de nulidades aos 

processos judiciais, além de esmagarem direitos e garantias fundamentais em nome 

da busca da verdade, no que urge a necessidade de regulamentação em termos 

processuais, em especial, na esfera probatória. 

É preciso entender o processo de mutação dos fatos sociais, o que faz com que 

o direito deva se adaptar às novas tecnologias e, em se tratando das relações que se 

desenvolvem na espera digital, é preciso entender as particularidades da internet, o 

que somente pode ser feito com o auxílio de outras ciências, sob pena de cometermos 

graves equívocos (MADALENA, 2016, p. 85-89). Há muitas lacunas a serem 

preenchidas e aplicar a nossa legislação sem atentar para os pormenores pode fazer 

com que uma série de equívocos sejam cometidos, bem como refletir acerca da 

aniquilação de uma série de direitos e garantias fundamentais. 

O crime desempenha um papel extremamente relevante na sociedade 

moderna, uma vez que se cuida de um fenômeno expansivo e mutável em um mundo 

globalizado. 

Por conta desses fatores, também a persecução penal tem se aprimorado, 

objetivando à sofisticação das formas pelas quais se investigam fatos tidos por 

ilícitos. Mas a que custo? E tendo por diretrizes quais dispositivos legais? 
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3 A necessidade de regulamentação dos mecanismos informáticos no sistema 
jurídico brasileiro 
 

Durante o período colonial em que a Inglaterra exercia domínio sob diversos 

territórios, as autoridades coloniais preocupadas com o grande número de cobras 

venenosas existentes em Délhi, na Índia, tiveram a ideia de recompensar, com certa 

quantia, cidadãos corajosos que matassem as cobras. De início, a iniciativa pareceu 

produzir bons resultados, na medida em que diversos indivíduos, interessados no 

prêmio, passaram a matar serpentes. Contudo, muitos outros perceberam a 

oportunidade de fazer fortuna e resolveram criar cobras em cativeiro para, ao depois, 

soltá-las aos poucos. Quando a colônia inglesa percebeu o que estava acontecendo, 

encerrou a política pública de incentivos financeiros. Os criadores, por sua vez, 

diante de milhares de cobras sem valor, simplesmente soltaram-nas, gerando um 

enorme problema de controle de zoonoses. Desde então, tornou-se comum 

denominar “Efeito cobra” ou Cobra Effect as iniciativas governamentais que 

terminam por produzir, como, no caso do uso da tecnologia sem regulamentação 

como meio de prova no processo penal, efeitos catastróficos. 

Evidentemente, a investigação de cada fato ilícito, coloca o investigador 

criminal perante a difícil missão de esclarecer um fato, geralmente com base em 

memórias acerca de um fenômeno psicofísico do passado (SEELING, 1959, p. 4). As 

técnicas de investigação e os meios de obtenção de prova são amplos e variados e 

muitas das vezes podem se apresentar de modo combinado. Cada espécie de delito 

sugere uma maneira especifica de investigação: a de um crime de estupro, por 

exemplo, contará com parâmetros diferentes dos que se aplicariam à descoberta de 

um estelionato. Mas todas essas técnicas tem um denominador comum: a tutela da 

legislação penal e processual penal. 

O Código de Processo Penal disciplina variados meios de prova: o exame de 

corpo de delito e outras perícias, o interrogatório do acusado, a confissão, as 

perguntas ao ofendido, a acareação, os documentos, a busca e apreensão. Esses são 

os já conhecidos meios de prova legais.  

A legislação processual, no entanto, não consigna expressamente o celular, o 

computador, a câmera fotográfica, as mensagens de whatsapp, o e-mail, e muito 

menos a gravação feita por uma geladeira altamente tecnológica. Em suma, o Código 

não traz uma linha sequer a respeito das provas obtidas por meio da Internet das 
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Coisas. E essa é a primeira hipótese de ilicitude da prova, ou seja, a ilicitude porque o 

meio não é previsto na lei e não é consectâneo com os princípios do processo 

moderno, logo não será admitido (GRECO FILHO, 1991, p. 177). 

Há, no entanto, duas outras situações de ilicitude, ainda que o meio seja 

disciplinado no Código. O segundo caso de ilicitude é a que decorre da imoralidade 

ou impossibilidade da produção da prova. O exemplo clássico seria o da 

reconstituição de um estupro. A terceira hipótese de ilicitude é a que decorre da 

ilicitude da obtenção do meio de prova. O artigo 5º, inciso LVI, da CF considera 

inadmissíveis os meios de prova obtidos por meio ilícito. Tal disposição é resultante 

de opção pelo Poder Constituinte originário. 

O texto constitucional expressamente e sem ressalvas não admite qualquer 

prova cuja obtenção tenha sido ilícita. A revelevância dos valores tutelados pelo 

processo penal impõe que a própria Constituição consagre princípios reitores a serem 

adotados necessariamente pela lei ordinária, como garantia de rigidez constitucional 

(JARDIM, 2002, p. 308). Cabe aqui invocar os ensinamentos do grande jurista João 

Mendes de Almeida Júnior, um dos primeiros a se preocupar com o aspecto 

constitucional do processo. Posto que longa, vale transcrever passagem de sua 

clássica obra: 

 

O processo criminal tem seus princípios, suas regras, suas leis fundamentalmente 
consagrados nas constituições políticas; regras cientificamente deduzidas da 
natureza das coisas; leis formalmente dispostas para exercer sobre os Juízes um 
despotismo salutar, que lhes imponha, quase mecanicamente, a imparcialidade. 
Por isso, todas as constituições políticas consagram, na declaração de direitos do 
homem e do cidadão, o solene compromisso de que ninguém será sentenciado 
senão pela autoridade competente, em virtude da lei anterior e na forma por ela 
regulada. 
As leis do processo são o complemento necessário das leis constitucionais, as 
formalidades do processo são as atualidades das garantias constitucionais. Se o 
modo e a forma da realização dessas garantias fossem deixados ao critério das 
partes ou à discriminação dos Juízes, a justiça, marchando sem guia, mesmo sob 
o mais prudente dos árbitros, seria uma ocasião constante de desconfiança e 
surpresas. É essa a razão pela qual, se os legisladores puderam, em algumas 
épocas, deixar as penas ao arbítrio dos Juízes, nunca deixaram ao mesmo arbítrio 
as formalidades de suas decisões (ALMEIDA JÚNIO, 1959, p. 13). 

 

Entretanto, iludibria-se quem estiver pensando que a elaboração de um 

processo penal constitucional, claramente democrático, poderá, por si só, resolver ou 

mesmo deter a violência dos aparelhos de repressão estatal, bem como a 

criminalidade contemporânea e tecnológica. A ineficácia, neste particular, do próprio 
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Direito Penal é manifesta e, de há muito, já vem sendo demonstrada por uma parcela 

de estudiosos que se denomina de moderna criminologia. Ademais, a falta de 

conhecimento quanto ao funcionamento de certos dispositivos tecnológicos gera 

outros problemas. 

No caso específico do whatsapp, a ignorância quanto ao uso do mecanismo 

dos magistrados e operadores, acarreta em pedidos e ordens judiciais que não podem 

ser cumpridas em face da natureza do sistema utilizado pelo aplicativo. O que ocorre 

é que o whatsapp não tem acesso às mensagens que são enviadas pelos seus 

usuários, já que funciona com criptografia ponto a ponto: no momento em que uma 

mensagem é enviada à outra pessoa, cria-se uma ligação única e exclusiva com aquela 

pessoa que a recebe e, o único modo de se ter acesso àquela mensagem é acessando a 

pessoa, diretamente de seu aparelho celular, pois é ela que possui a chave de acesso.  

Não há como ter interceptação ou grampo de whatsapp, diferente do que pode 

ocorrer com uma linha telefônica normal ou com o Google, via seu correio eletrônico. 

Note-se que, o fenômeno que ocorre quando você realiza uma pesquisa Google ou 

recebe mensagens via e-mail, no sentido de que, automaticamente, propagandas 

publicitárias do produto buscado são direcionadas até você em todas as plataformas 

digitais, o que, ressalta-se, trata-se de um mecanismo extremamente lucrativo a 

grandes empresas de tecnologia, mas isso não ocorre em conversas pelo aplicativo 

whatsapp, já que este não possui acesso às suas mensagens.  

Ainda sim, todos os dias, medidas cautelares são deferidas para o fim de que a 

empresa informe aos entes estatais o conteúdo das conversas travadas por seus 

usuários, decisões estas, muitas vezes acompanhadas de grandes multas por 

descumprimento de uma decisão que jamais será cumprida devido a sua 

impossibilidade física e prática (STALLINGS, 2015, p. 201-207). 

Outra questão que merece relevo é a instalação de cookies em nossos 

computadores, através dos quais é possível o restreamento do que foi procurado. Por 

meio dos cookies é possível rastrear informações privadas do usuário, sem o seu 

consentimento (MATTHEW, , 2012, p. 16). O que ocorre é que muitos arquivos 

podem ser gravados em seu computador pessoal sem que você saiba disso, também 

independente da vontade do usuário, o que é determinado pela configuração do 

computador. Esses arquivos possuem a informação de outros sites, e não 
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necessariamente do propeitário do computador, o que pode levar a condução 

equivocada de pseudo-provas, como em casos de crimes de pedofilia. 

O fato é que a internet não pode mais ser vista como um serviço técnico, e sim 

como um verdadeiro ambiente social, onde os indivíduos realizam transações 

comerciais, estabelecem suas relações sociais, afetivas e de amizade, armanezam suas 

lembranças, compartilham e guardam seus trabalhos. Ela é utilizada para trabalho e 

lazer, além se de constituir como a forma de trabalho de muitas pessoas. O homem 

expandiu suas necessidades sociais ao meio virtual, e o direito precisa, urgentemente, 

dialogar com esse meio social (PARISER, 2012, p. 14-21). 

Se com o surgimento da internet a principal característica que tínhamos era o 

anonimato do internauta, sua fase atual é marcada pela publicização. Usuários 

deixam rastros em tudo que fazem, o que ocorre não apenas com os cookies, mas 

também quando nos cadastramos para utilizar um serviço “gratuito”, e que, em troca, 

pede apenas a concordância com a coleta e uso de dados registrados. E não podemos 

nos enganar: isso tudo é prova; todos estes rastros podem ser utilizados contra os 

indivíduos em uma eventual ação penal, ainda que produzidos pelo próprio 

indivíduo, ainda que sem a sua conciência ou consentimento. 

Assim, surge o questionamento: qual é a solução para nos defendermos da 

tecnologia, já que não se pode, e nem se deve, cogitar frear a evolução tecnológica ou 

proibirmos certas condutas?  

Vivemos em uma sociedade que tenta solucionar seus problemas com leis. 

Estas são utilizadas em crises, como resposta dos governantes a problemas sociais, 

mostrando-se como uma resposta midiática, que atinge grande repercussão social, 

mas que não soluciona os problemas de fato. A criminalização e a regulamentação de 

condutas é uma preocupação constante da nossa sociedade, o que faz com que 

políticas que incriminam condutas e que aumentam penas, sejam bem recebidas pela 

sociedade em geral, que vê na criminalização a forma de resolver os problemas, 

mesmo os de cunho social, onde a solução estaria em investimentos sociais tais como 

saúde e educação. Por outro lado, operadores políticos veem na criminalização uma 

forma de solucionar as adversidades que se apresentam, o que se dá, essencialmente 

e restritamente, porque a criação de tipos penais não demanda custos econômicos ou 

investimentos sociais (POLL; CASTILHOS, 2018, p. 1.008). 
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Certamente o caso do whatsapp, e tantos outros, seria solucionado com uma 

legislação específica que orientasse magistrados e operadores do direito acerca das 

possibilidades e limites de cada instrumento informático. Certamente o processo de 

evolução e expansão da tecnologia é extremamente mais ágil que nosso processo 

legislativo de forma que talvez fosse necessário o uso de uma norma penal em branco 

a ser complementada por portarias. 

Em que pese os já conhecidos problemas na utilização de normas 

incriminadoras e que cerceiram direitos, certamente, a sociedade teria um pouco 

mais de que, atualmente, encontra-se exclusivamente nas mãos dos magistrados e do 

seu, bom (mau) senso. 

A evolução da internet e os avanços tecnológicos exigem uma resposta 

legislativa, que evite decisões absurdas e vazias, bem como assegure os direitos 

constitucionais e veja a internet como um verdadeiro espaço social de 

desenvolvimento humano. A questão ganha maior relevância quando se trata da 

produção probatória criminal, no que adquire maior atenção o resguardo da 

privacidade do indivíduo. O direito a não-incriminação, bem como à intimidade, 

também subsistem no meio virtual, e como tais devem ser preservados e respeitados. 

Não se pode mais ignorar as provas obtidas por meios digitais ou via internet. 

Poucos processos criminais não apresentam este tipo de prova, cuja a aparência de 

prova irrefutável pode causar danos irreversíveis aos réus. Há, ainda, o chamado 

“efeito eterno” da memória eletrônica, já que ferramentas de busca são capazes, até 

mesmo, de buscar os dados mais insignificantes, os quais também podem depor 

contra réu quando analisarmos as suas condições pessoais. Não há direito ao 

esquecimento na internet. Tudo pode ser encontrado e buscado em uma fração de 

segundos (TERWANGNE, 2012). 

Todavia, devemos lembrar que os cidadãos possuem o direito de manter 

preservada a sua intimidade e privacidade, de forma que os abusos cometidos na 

difusão e propagação devem ser combatidos, ainda que ocorridos na internet e com o 

fito probatório (TEPEDINO, 1999, p. 474). A “busca da verdade” não justifica o 

desprezo a direitos e garantias fundamentais. 

É preciso regulamentar a utilização das provas obtidas por meios eletrônicos e 

aquelas extraídas da Internet das Coisas, sob pena de seguirmos esmagando direitos 

e garantias fundamentais em busca da não existente verdade real. Na tentativa de 
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obter certeza sobre os fatos do processo, o juiz pode previlegiar certos elementos 

probatórios sobre outros, os quais lhes pareçam mais convincentes, prevalecendo 

outros. Vige aqui o princípio da persuação racional ou livre convencimento motivado 

(CRUZ E TUCCI, 2000, p. 279-280). O que se percebe, no entanto, é que os meios de 

prova tecnológico, por sua aparência de verdade real, prevalecem sobre os 

tradicionais meios probatórios e, por não serem tradicionais, não se perquiri quanto 

a sua legalidade da mesma forma como os tracionais, o que ocorre tanto em sua 

produção como avaliação pelo magistrado. Funcionam como uma espécie de prova 

tarifária, com um peso superior às demais. 

Não há como se frear o uso das provas obtidas via internet ou por meios 

digitais. A internet é um meio social, onde se estabelecem relações sociais e assim, 

criam-se provas. Não há como fugir. Mas sem uma legislação que regulemnte tal uso, 

respeitando as especificades de cada meio eletrônico, seguiremos no caminho do 

massacre aos direitos e garantias fundamentais, deixando-se a regulação e o peso do 

uso nas mãos dos magistrados, já que o ciclo da prova não se encerra com a sua 

produção. 

 

Conclusões 

 

Compreendida a imprescindibilidade da existência de um processo penal nas 

sociedades ditas “organizadas” como instrumento necessário para aplicação da pena, 

a luta passa a ser pelo respeito às regras do devido processo legal e, obviamente, 

antes disso, por regras que realmente estejam em conformidade com os valores 

constitucionais assumidos. A assunção desses fatores é fundamental para 

compreender a influência das novas tecnologias no processo penal brasileiro. 

Como visto a Internet das Coisas é uma extensão da internet atual, que faz 

com que objetos do dia a dia tenham capacidade computacional e de comunicação, 

permitindo que o usuário os acesse em qualquer tempo e de qualquer lugar. Todavia, 

tal capacidade também faz com que haja uma coleta de dados simultânea que pode 

servir de prova de fatos ocorridos. 

Alguns pontos – por mais óbvios que possam parecer – precisam ser 

destacados, e, futuramente, incorporados tanto no plano político-estratégico como no 

plano legal. De certo modo, há de se reconhecer que a capacidade da Internet das 
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Coisas de armazenar e transformar as informações se torna decisiva para a 

revitalização do conceito de prova no processo penal brasileiro. 

Não se pode negar que uma das tarefas mais difíceis dentro do processo penal, 

é encontrar o equilíbrio entre a busca da “eficiência” do sistema persecutório e o 

respeito às garantias fundamentais do acusado, tão necessária para a segurança 

jurídica e social. Tal tarefa se torna ainda mais delicada quando estamos tratando dos 

avanços da tecnologia. Essa questão não é um problema exclusivamente brasileiro; 

muitos países têm dificuldades em estabelecer legislações que respeitem os direitos 

humanos, os direitos e garantias fundamentais, mas, ao mesmo tempo, permitam 

uma persecução penal adequada, sem barrar os avanços da tecnologia. Em alguns 

casos, no entanto, a balança pende de forma drástica para que se tenha um processo 

penal cada vez mais efetivo e punitivo, e isso tem ocorrido no Brasil. 

Os indivíduos estão sendo cada vez mais invadidos em sua intimidade, na 

busca pela tal “verdade real”. Celulares são devassados pelos investigadores sem 

qualquer autorização judicial. Conversas de whatsapp são plenamente divulgadas na 

mídia e usadas contra o investigado. Imagens captadas por aparelhos domésticos são 

utilizadas como meio de obtenção de prova sem que exista uma prévia análise acerca 

de sua licitude. Por outro lado, o cidadão não tem ao seu lado um único instrumento 

de proteção contra esses excessos, já que infelizmente os direitos e garantias 

fundamentais, ao que parece, não têm mais a força cogente necessária. 

Não se pode permitir que a legalidade dos meios de obtenção de prova seja 

desprezada, ainda que se tenha em linha de conta ter o ato atingido à finalidade 

colimada. Aqui, é preciso distinguir entre o ato desvestido de legalidade (portanto 

nulo) e o ato praticado de forma diversa da prescrita na lei ou na Constituição, mas 

não contrária a estas, e que tenha atingido o fim objetivado. Estamos falando de 

meios de obtenção de prova (Internet das Coisas, Whatsapp, etc) que não estão 

albergados pelo manto da licitude, já que nem a Constituição, nem a legislação 

infraconstitucional ou até mesmo um regulamento previu tal meio. 

Os operadores do direito como um todo têm de se convencer de que o 

processo, enquanto processo e como processo, não tem dono, nem senhor. Há, por 

evidente, uma função de comando a ser exercida por impulso processual, mas 

comando sempre vinculado à lei. Comando sim; prepotência não. O direito 

processual penal se liga a uma imposição que é fruto de disposição constitucional e 
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legal, em conformidade com modelos pré-determinados, os quais devem ser 

rigorosamente imitados por quem os venha a praticar. É uma verdadeira tipicidade. 

O processo penal é verdadeiramente formalístico, na medida em que as 

formalidades legais, em última análise, são os meios escolhidos e impostos 

imperativamente pelo Estado como aqueles que melhor atendem à elucidação da 

verdade e à garantia de defesa dos acusados. Se o contemporâneo processo penal 

deseja utilizar a Internet das Coisas, o Whatsapp, a internet e as demais tecnologias 

como meio de obtenção de provas, que assim o façam, mas de maneira formal e 

válida, isto é, mediante tipificação legal. 
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Introdução 

 

Carros sem motoristas, dispositivos controlados por inteligência artificial cruel 

e racista, máquinas causando a morte de seres humanos. Desde há muito esses 

cenários habitam o imaginário popular e fazem parte da literatura e da 

cinematografia. Ocorre que esses obras que normalmente se enquadravam no gênero 

“ficção científica”, paulatinamente vem se afastando da ficção e se aproximando cada 

vez mais de uma “realidade científica”. O que antes se vislumbrava como algo 

próximo do impossível, exposto nas linhas e telas apenas com a finalidade de 

entretenimento, aos poucos passa a fazer parte da realidade. E, é claro, essa nova 

realidade traz consigo diversas consequências no âmbito jurídico, especialmente, 

para fins de delimitação do objeto da presente pesquisa, na seara jurídico-penal. 

O atual desenvolvimento tecnológico exprime velocidade exponencial. Algo 

que hoje se considera moderno, disruptivo, em muito pouco tempo passa a ser 

obsoleto, ultrapassado. A velocidade do desenvolvimento tecnológico é fantástica, 
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avassaladora, absolutamente incompatível com a velocidade do Direito, que se 

desenvolve lenta e gradualmente, sem grandes saltos ou rupturas, como regra geral. 

Ilustrativamente, é relevante notar que o Código Penal Brasileiro é datado de 

1940 e que, apesar de algumas reformas pontuais, nunca foi inteiramente 

substituído. O Código de Processo Penal, por sua vez, embora também tenha sido 

objeto de modificações específicas, carrega consigo as diretrizes de sua origem, do 

ano de 1941. 

Percebe-se, portanto, uma defasagem de aproximadamente80 anos em 

relação a nossa legislação de regência penal e processual penal e os tempos atuais.  

Para fins de compreensão do impacto da ponte temporal existente, tente 

lembrar qual o telefone celular que você utilizava há 10 anos. Agora, tente lembrar do 

carro que você dirigia há 20 anos. E 30 anos atrás, como você se comunicava com as 

pessoas? Mais, que relação com a tecnologia você tinha há 40, 50 anos? Há 60 anos, 

como você fazia para pesquisar e redigir um trabalho acadêmico? Ainda, de que 

forma as suas memórias de 70 anos atrás eram armazenadas? Por fim, se você 

consegue ler sem dificuldade esse documento no software Word ou consegue 

convertê-lo para o formato PDF (e, aliás, sabe o que significam essas expressões), é 

bastante provável que há 80 anos você nem mesmo tivesse nascido.  

Esse exercício reflexivo deixa claro o quanto as coisas mudam, a sociedade 

evolui e a tecnologia se expande, restando o questionamento sobre se o Direito, mais 

especificamente o Direito Penal, possui condições de acompanhar essas 

modificações. 

 

1 Direito penal e tecnologia 

 

No que tange à relação existente entre o atual Direito Penal e a tecnologia, é 

valido o questionamento: como pode um documento produzido há tanto tempo (o 

Código Penal, em 1940) – sem considerar, claro, a legislação extravagante e as 

pontuais reformas – tutelar situações ocorridas na Era Digital? As barreiras 

geográficas praticamente inexistem e a velocidade é extremamente acelerada 

(MIGLIORISI, 2014). Planejamentos a longo prazo já não funcionam, tamanha a 

dinamicidade e incerteza que circunda o avanço tecnológico. Os institutos clássicos 

do Direito Penal estão preparados para acompanhar essas mudanças? Todos os 

crimes previstos na legislação merecem ser mantidos? Há a necessidade de 
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criminalização de novas condutas? Afinal, quais são os limites e tensões da 

responsabilidade penal na Era Digital? 

A título ilustrativo, realizando breve retrospecto de contextualização, veja-se 

algumas condutas consideradas criminosas pela nossa legislação – o que demonstra 

parte da diretriz na qual estava embebido o processo legislativo de criminalização 

primária – expressando, assim, as preocupações de outrora. Um primeiro exemplo 

que chama atenção é a infração penal de “vadiagem”, insculpida no artigo 59 da Lei 

das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941) e que considera típica a 

conduta de “entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o 

trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à 

própria subsistência mediante ocupação ilícita”.  

O Código Penal, por sua vez, pune com pena de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) 

anos, no artigo 235, o crime de bigamia. Ou seja, em tempos de “poliamor” e avanço 

nas formas de constituição familiar, está sujeito a uma pena de prisão quem 

“contrair, sendo casado, novo casamento”. Além disso, a nossa legislação penal 

considerou por quase 65 anos como criminoso aquele que cometia adultério, conduta 

que foi objeto de abolitio criminis pela Lei nº 11.106, no ano de 2005. 

Essas breves linhas demonstram que a sociedade se modifica e o Direito vem a 

reboque, quase sempre atrasado. As instituições jurídicas possuem um tempo 

próprio, completamente dissociado do tempo social, quanto mais na Era Digital, em 

que se tem quase que como regra a exponencialidade (AZEVEDO E SOUZA, 2016). 

Cada vez mais a tecnologia acaba interagindo entre si e com as pessoas, 

equilibrando-se em uma corda bamba entre os benefícios declarados que pode causar 

e os malefícios ocultos que dela podem advir (CHRIS, 2016).No que diz respeito às 

condutas criminosas especificamente voltadas à tecnologia, nossa legislação 

apresenta fenomenal lacuna, não contemplando o ordenamento jurídico disposições 

relevantes e precisas sobre os perigos e riscos do mau uso das novas tecnologias.  

No ponto, convém destacar que o dispositivo legal que mais se aproxima de 

um “crime cibernético” propriamente dito é o artigo 154-A, do Código Penal, 

consistente no crime de “invasão de dispositivo informático”. O caput do artigo em 

destaque estabelece que é crime “invadir dispositivo informático alheio, conectado ou 

não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança 

e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização 

expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter 
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vantagem ilícita”. A pena prevista para infração é de detenção, de 3 (três) meses a 1 

(um) ano3.  

Insta esclarecer que o artigo 154-A do Código Penal acima mencionado foi 

inserido no ordenamento jurídico por meio da Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 

2012, a qual ficou popularmente conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”, pelo 

fato de a tramitação legislativa do Projeto de Lei que originário ter sido impulsionada 

pela divulgação de fotos íntimas da atriz por hackers. 

Alterações legislativas movidas por fatos sociais não são infrequentes em 

nosso ordenamento jurídico. Outro exemplo significativo, também vinculado ao 

desenvolvimento tecnológico, é a inclusão do artigo 218-C no Código Penal, por meio 

da lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, que criminalizou a seguinte conduta: 

“oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, 

publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de 

massa ou sistema de informática ou telemática – fotografia, vídeo ou outro registro 

audiovisual que contenha cena de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou 

induza a sua prática, ou, sem o seu consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou 

pornografia”. A pena é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. O parágrafo 1º deste 

artigo estabelece uma causa de aumento de pena de um a dois terços “se o crime é 

praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a 

vítima ou com o fim de vingança ou humilhação”.  

A inserção dessas condutas no âmbito da proteção jurídico-penal levou em 

consideração a imensa quantidade de nudes que são diariamente encaminhados para 

incontáveis contatos virtuais e que podem desgraçar a vida de diversas pessoas reais, 

especialmente adolescentes e jovens. Ainda, a determinação de aumento da pena 

quando o crime tenha sido praticado por agente que mantém ou tenha mantido 

relação íntima de afeto com a vítima visa a reprimir o chamado revengeporn (pornô 

da vingança), situação na qual o ex-companheiro ou companheira divulga fotografias 

ou vídeos íntimos após o término da relação, como forma de vingança. 

Todavia, apesar dos avanços mencionados, com a criminalização de condutas 

relacionadas à tecnologia – a invasão de dispositivo informático (artigo 154-A, do 

                                                      
3  Apesar dos significativos danos que a conduta pode causar para uma pessoa que teve algum 
dispositivo eletrônico invadido – tal como o “sequestro” de informações importantes, a obtenção de 
conversas e imagens privadas, a identificação ou exposição de informações bancárias ou fotos íntimas 
– a pena insculpida pelo legislador é significativamente menor do que a punição prevista, 
exemplificativamente, para o crime de “molestamento intencional de cetáceo”, cujo apenamento é de 2 
(dois) a 5 (cinco) anos de reclusão e de “bigamia”, que possui pena reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 
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Código Penal) e a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, 

de cena de sexo ou de pornografia, inclusive por sistema de informática ou telemática 

(artigo 218-C, do Código Penal) –pouco se desenvolveu quanto aos possíveis danos 

causados especificamente pela inteligência artificial.  

Evidentemente, ainda se trata de tecnologia incipiente no âmbito do senso 

comum e até mesmo no cenário jurídico. O desconhecimento, naturalmente, conduz 

a uma carência legislativa, até pela falta de noção acerca dos impactos que pode 

causar e das corretas estratégias de enfrentamento. De qualquer forma, fato é que 

alguns problemas relacionados ao mau uso da inteligência artificial já se 

apresentaram e que, portanto, ensejam a necessidade de raciocínio sobres os limites 

e tensões da responsabilidade penal nessa área.  

Se, por um lado, a tecnologia se desenvolve para alcançar e conferir aspectos 

positivos à sociedade, por outro, esse avanço carrega consigo diversas possibilidades 

de uso maléfico. Com efeito, uma vez criada uma nova forma de tecnologia, o seu uso 

se desgarra do seu desiderato inicial, podendo muito bem ser utilizada para causar 

danos. Assim surgem os chamados crimes do futuro (GOODMAN, 2015). Veja-se, 

adiante, alguns casos concretos que tensionam esse ponto. 

 

2 Inteligência Artificial e responsabilidade criminal 

 

Casos fáticos em que máquinas dotadas de inteligência artificial incorreram 

em condutas tipificadas como criminosas já aconteceram e necessitam de uma 

regulamentação ainda inexistente. 

Em março de 2015, Stephen Pettitt, 69 anos, faleceu em Newcastle, Inglaterra, 

após complicações ocorridas em uma cirurgia cardíaca. Poderia ter sido apenas mais 

uma fatalidade no âmbito da medicina, não fosse um pequeno detalhe: um dos 

“médicos” que estava realizando o procedimento se chamava “Da Vinci”, e era um 

robô dotado de inteligência artificial. Este primeiro exemplo pode suscitar debates 

no que tange à eventual existência de responsabilidade penal4. 

É cediço que para se falar em responsabilidade criminal é necessário que haja 

uma conduta humana (ação ou omissão), da qual tenha decorrido (nexo de 

                                                      
4 Importa referir que todos os exemplos mencionados no decorrer do presente artigo configuram 
ilações hipotéticas absolutamente desvinculadas dos casos concretos, na medida em que se 
desconhecem todos os detalhes da situação específica. Os acontecimentos servem apenas como 
inspiração para a reflexão. 



 

 

 
 
514 | Direitos Fundamentais 

 

causalidade) um resultado lesivo. Além disso, deve-se verificar a presença dos três 

pilares que permitem a configuração de uma conduta criminosa, quais sejam, a 

tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. É evidente que não se pode outorgar 

responsabilidade penal a “Da Vinci”, o médico robô. Mas, no que tange aos humanos 

envolvidos no procedimento, a resposta não é assim tão clara.  

Em relação ao médico responsável pela condução da cirurgia cardíaca, em um 

procedimento clássico, sem o auxílio de robôs, caso se constatasse a presença de 

imperícia que conduzisse o paciente à morte, poder-se-ia cogitar de 

responsabilização pelo delito de homicídio culposo, nos termos do artigo 121, §3º, do 

Código Penal. Já na hipótese de procedimento realizado com o auxílio de máquinas 

movidas por inteligência artificial, também se poderia cogitar de eventual homicídio 

culposo. O parâmetro configurador da culpa (imprudência, negligência ou 

imperícia)5, no entanto, poderia apresentar sensível variação. Caso o médico não 

fosse perito o suficiente para o manuseio da máquina e esse fator fosse o responsável 

pelo insucesso da cirurgia e, por consequência, do óbito, se poderia falar em 

imperícia.  

Por outro lado, caso o médico tivesse habilidade suficiente para o manuseio da 

máquina, mas ela, mesmo operada de forma adequada, apresentasse erro essencial 

que levasse o paciente à óbito, poderia advir daí duas hipóteses: (i) a primeira, de 

responsabilização penal por imprudência ao utilizar assistência de inteligência 

artificial sem a observância dos cuidados necessários, criando ou elevando um risco, 

se o equipamento ainda não tivesse sido suficientemente chancelado pela 

comunidade médica como seguro; (ii) a segunda, de ausência de responsabilidade 

penal, caso o equipamento robótico já tivesse sido suficientemente testado e 

aprovado pela comunidade médica, mas que, no caso concreto, tivesse apresentado 

falha pontual impossível de ser detectada pelas normas e procedimentos regulares de 

segurança. 

Mas, indo um pouco além, seria possível se cogitar da responsabilidade penal 

da empresa que comercializa o robô? Nesse ponto reside grande tensão. Vários 

aspectos dificultam a averiguação e configuração de responsabilidade penal nesta 

hipótese. Primeiro cumpre salientar que, no Brasil, a responsabilidade penal da 

                                                      
5 Art. 18 - Diz-se o crime:  
(...) 
Crime culposo  
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 
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pessoa jurídica nessas circunstâncias é inviável6, pois não autorizada pela legislação. 

Assim, seria preciso identificar a existência (ou não) de responsabilidade penal de 

alguma pessoa física. Na hipótese de uma grande empresa, a quem se poderia 

atribuir essa responsabilidade, ao funcionário que vendeu o robô assassino? Aos 

sócios da empresa? Veja-se que, apesar da evidente possibilidade de repercussão no 

âmbito cível, nessas circunstâncias é difícil se vislumbrar a hipótese de 

responsabilidade penal, em razão da grande distância existente entre a conduta e o 

resultado lesivo. Afinal, em uma analogia, a título de reflexão, é possível imputar o 

homicídio para o sujeito que vendeu a arma?  

Apenas três anos após a morte de Stephen por “Da Vinci”, outro ser humano 

foi morto por uma máquina movida por inteligência artificial. Em março de 2018, no 

estado do Arizona, Estados Unidos da América, Elaine Herzberg foi atropelada por 

um veículo. O carro era da marca Volvo, modelo XC90. Elaine foi levada ao hospital, 

mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Esta poderia ser apenas mais 

uma fatalidade no trânsito, não fosse por um detalhe extremamente relevante: não 

havia ninguém dirigindo o veículo. Tratava-se de um veículo autônomo, da empresa 

Uber, que estava em fase de testes. Apesar de estar circulando de forma autônoma, 

havia uma motorista no veículo, Rafaela Vásquez, que, no momento da colisão, 

estava olhando para baixo, assistindo ao seu programa favorito, The Voice, e não 

conseguiu evitar o impacto. 

No caso acima mencionado, é possível se cogitar de alguma espécie de 

responsabilidade criminal? Em caso afirmativo, de quem? Do gerente de 

planejamento do projeto de veículos autônomos? Do programador do software do 

veículo? Ou, quem sabe, da motorista Rafaela? 

Quais fatores devem ser considerados para se verificar a possibilidade de 

imputação? Diversos pontos, tais como nexo de causalidade, detalhes do acidente, 

forma de “aprendizado” da máquina, devem ser examinados para se poder oferecer 

uma resposta adequada (HILGENDORF, 2017). 

No que pertine aos responsáveis pela implementação do projeto de carros 

autônomos da empresa – o gerente de planejamento, ou cargo equivalente – deve-se 

fazer exame detalhado acerca da forma como o programa vinha sendo 

                                                      
6 A legislação brasileira, modulada pela doutrina e jurisprudência, compreende a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica apenas para os casos de crimes ambientais regulamentados pela Lei nº 
9.605/1998. 
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implementado, notadamente sobre se houve a adequada observância dos riscos, se 

houve a adoção dos deveres de cuidados necessários, bem como se não houve a 

criação de um risco proibido ou o substancial aumento de um risco permitido acima 

dos patamares toleráveis.  

Quanto ao programador do software do veículo, igualmente se perfaz 

necessária a averiguação de diversos fatores. Produzir um aplicativo, por si só, não 

pode causar nenhum dano, em regra. Todavia, a partir do momento em que esse 

aplicativo é introduzido em uma máquina que possui potencialidade lesiva, diversos 

cuidados devem ser tomados. Vale dizer, os riscos devem ser adequadamente 

medidos e informados pelo criador da tecnologia.  

Especificamente no que diz respeito à condutora do veículo – e aqui falando 

em abstrato, apenas utilizando-se o exemplo para fins de ilustração –, também é 

imperiosa a observância de diversos fatores. Inicialmente, caso se constate a sua 

responsabilidade penal, seria ela a título de ação ou omissão? Veja-se que, 

rigorosamente, o veículo estava sendo conduzido pela inteligência artificial e não pela 

motorista. Naquele contexto, a sua função não era conduzir o veículo. A presença da 

motorista serviria para supervisionar o teste, devendo evitar, com isso, eventual 

evento danoso dele decorrente. Assim, não se pode falar, na espécie, em ação da 

motorista. A conduta relevante, portanto, seria, em verdade, uma omissão. Ocorre 

que o crime de homicídio culposo (artigo 121, §3º, do Código Penal) e homicídio 

culposo na direção de veículo automotor (artigo 302 do Código de Trânsito 

Brasileiro) são crimes de ação, não sendo passíveis de punição, em regra, a título 

omissivo. Contudo, a situação hipotética ora examinada permite a verificação, na 

hipótese de se constatar, de fato, imprudência, negligência ou imperícia, de 

imputação na modalidade de omissão imprópria culposa. Isso porque, de acordo com 

o artigo 13, §2º, do Código Penal, “a omissão é penalmente relevante quando o 

omitente devia e podia agir para evitar o resultado”. Nessa esteira, estabelece, ainda, 

a legislação, que “o dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de 

cuidado, proteção ou vigilância, b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 

impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência 

do resultado. 

De fato, a contratação da “motorista”, em um carro sem motorista tinha como 

finalidade precípua justamente evitar algum resultado lesivo decorrente de eventual 

acidente de trânsito. Assim, resta clara a posição de garante na situação fático-
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jurídica apresentada, na medida em que, efetivamente, a condutora do veículo 

autônomo assumiu a responsabilidade de evitar o resultado, não o tendo feito por 

negligência, ao deixar de observar os cuidados necessários, dispersando a sua 

atenção do trânsito e empenhando-a ao celular, para acompanhar programa de 

entretenimento. Destarte, em uma situação hipotética em que essas circunstâncias se 

reunissem, seria possível se cogitar da responsabilidade penal da “condutora” do 

veículo. 

Outro exemplo de eventos danosos relacionado ao mau uso da inteligência 

artificial envolve a gigante da tecnologia Google. A empresa, ao aprimorar os recursos 

de reconhecimento facial de seu aplicativo Google Fotos, por algum erro não 

revelado, acabou por classificar, automaticamente, a foto de um casal de amigos 

negros como gorilas. O titular da conta no aplicativo e um dos integrantes da 

fotografia encontrou uma pasta, criada pelo próprio Google em seu aplicativo, 

nomeada como gorilas, onde constava o registro deste e sua amiga. A vítima 

imediatamente contatou a Google, via Twitter, que, por sua vez, resolveu o grotesco 

erro, atribuindo-o a um problema na inteligência artificial da aplicação. 

Nesse caso, o dispositivo de inteligência artificial praticou conduta típica 

prevista em no ordenamento jurídico, podendo-se aventar a possibilidade de 

configuração do delito de injúria racial, disposto no artigo 140, §3º, do Código Penal. 

O artigo 140 do Código Penal define ser crime a conduta de “injuriar alguém, 

ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. Já o parágrafo 3º do mesmo dispositivo 

estabelece a forma qualificada da infração penal, estatuindo sanção mais severa “se a 

injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, 

origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. 

Pois bem, agora suponha-se que, uma vez identificado o erro, não tivesse sido 

ele corrigido pelo setor responsável da empresa. Imagine-se, dez, cem, mil pessoas ao 

redor de todo o mundo sendo identificadas como macacos por uma inteligência 

artificial, sem a correção pelas pessoas responsáveis. Nesta hipótese, novamente se 

poderia cogitar de responsabilidade penal por omissão. Uma vez tendo sido o setor 

responsável notificado sobre o equívoco e, diante dessa circunstância, se abstido de 

realizar qualquer correção ou de suspender o funcionamento da tecnologia, seria 

possível, sim, a responsabilização pessoal dos envolvidos. Isso porque, novamente, 

incidente a disposição do artigo 13, §2º, do Código Penal, agora especificamente a 

alínea “c”, que outorga responsabilidade penal a título de omissão imprópria para 
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quem com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 

De fato, ao implementar uma tecnologia de reconhecimento facial, é possível que daí 

exsurjam eventuais dificuldades, problemas e riscos, os quais devem ser 

adequadamente administrados. Importante sinalar que, a responsabilização penal 

somente é possível, na espécie, caso a omissão seja dolosa, na medida em que, ao 

contrário do delito de homicídio, inexiste no ordenamento jurídico a previsão do 

delito de injúria racial culposa. Vale dizer, a possibilidade de punição no caso 

hipotético aqui narrado seria possível caso os funcionários intencionalmente, após 

cientes da falha, mantivessem em funcionamento o dispositivo de inteligência 

artificial com a finalidade específica de ofender a honra subjetiva das pessoas negras.  

É claro que a resposta preliminar acima apresentada para o problema versado 

encontra diversos empecilhos. Efetivamente, a legislação penal e processual penal, 

conforme já mencionado, foi criada em tempo longínquo, quando problemas como 

esse dificilmente poderiam ser vislumbrados. Assim, em uma situação dessas, em 

grande escala, com cem, duzentas, trezentas, mil pessoas atingidas, ao redor de todo 

o mundo, certamente diversos desafios seriam colocados para a aplicação da lei penal 

e a verificação da responsabilidade. A omissão dolosa permitiria a imputação do 

delito em relação a todas as vítimas? Qual seria a lei aplicada? Qual seria a legislação 

aplicada? São respostas que precisam ser construídas. 

Outro episódio envolvendo uma gigante da tecnologia, desta vez a Microsoft, é 

sintomático e merece destaque. A empresa emprestou inteligência artificial a um 

perfil denominado Tray, na rede social Twitter. Os diálogos e interações de Tray 

seriam moldados pela sua interação com outros usuários da plataforma, por meio do 

sistema de machine learning. Bastou um dia para que Tray se convertesse em um 

algoritmo extremamente racista, tendo publicado tweets como “Hitler não fez nada 

errado”, afirmando, ainda, que o Holocausto teria sido invenção. Estas foram as 

mensagens mais leves, mas diversos impropérios e ofensas contra negros e mulheres 

foram proferidos por Tray. Nesse contexto, é perfeitamente factível a configuração 

da conduta típica de racismo, na sua modalidade de “praticar, induzir ou incitar a 

discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”, 

consoante dicção do artigo 20 da Lei nº 7.716/1989. O apenamento previsto para 

essa infração é de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão. 

É claro que, consoante já exposto, no Direito Penal brasileiro, a ideia de 

atribuir responsabilidade penal a uma máquina beira o lunatismo. Entretanto, essas 
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condutas por elas praticadas geram danos reais e concretos e servem para 

fundamentar a necessidade de debate, regulamentação e fundamentação de 

princípios e mecanismos de controle (SYDOW, 2015). 

Aliás, apesar de incipiente o debate no Brasil, ao redor do mundo já existe o 

desenvolvimento de teorias para se tentar identificar as hipóteses de 

responsabilização penal nos casos de fatos danosos praticados por máquinas dotadas 

de inteligência artificial. Um dos modelos existentes é o chamado perpetration-by-

another-liability-model, segundo o qual não se pode considerar qualquer 

semelhança entre a máquina portadora de inteligência artificial e o ser humano. 

Assim, por mais que a máquina tenha “intencionalmente” causado um dano, ela 

nunca poderá ter cometido um crime. No entanto, a responsabilidade poderá recair 

sobre o programador, diante de eventual negligência no desenvolvimento do 

software, ou do usuário, na eventualidade de imprudência ou imperícia no manuseio 

do equipamento.   

Já a natural probable-consequence-liability-model encontra aplicação no caso 

de evento danoso ocorrido não por falhaessencial na máquina dirigida por 

inteligência artificial, mas sim pelo risco inerente da função por ela exercida, o qual 

poderia ter sido diminuído por intervenção humana. Nesse contexto, não haveria 

falar na responsabilidade penal do programador, pois a execução ordinária das 

tarefas teria sido realizada de forma adequada, mas tão somente do operador da 

máquina, uma vez constatada imprudência, negligência ou imperícia (HALLEVY, 

2013). 

A problemática é de tamanha profundidade que sequer foi possível 

compreender todos os impactos jurídicos causados pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias dotadas de inteligência artificial, considerando ainda as mutações 

sofridas pelas referidas tecnologias em um ritmo frenético e a dificuldade de 

progresso do sistema legal brasileiro. Apesar de serem poucos, os casos antes 

mencionados já vêm ocorrendo em diferentes localidades do mundo e, 

analogicamente, se enquadrariam em diversos tipos penais brasileiros. 

Outro viés relevante ainda não abordado no presente artigo também desperta 

atenção e merece reflexão. No ano de 2013 a Organização não Governamental “Terra 

de Homens”, com sede na Holanda, criou uma pessoa virtual que reunia os atributos 

de uma menina de dez anos de idade. A menina foi apelidada de Sweetie. A intenção 

da instituição com a criação da menina virtual era identificar potenciais “predadores 
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sexuais” adeptos à pedofilia e a exploração sexual de crianças em países 

subdesenvolvidos. 

A surpresa da entidade foi justamente o êxito nos resultados que se revelaram 

extremamente preocupantes. Em apenas dez semanas de utilização, o programa 

identificou mais de mil usuários dispostos a pagar para ver Sweetie nua em frente às 

câmeras. O programa conseguiu identificar a localização dos usuários, que eram de 

65 países diferentes. Ainda, foi possível obter inclusive os nomes, endereços, bem 

como capturar fotografias. As informações foram remetidas à International Criminal 

Police Organization (INTERPOL). 

Parece surreal um ser humano ser ludibriado por uma menina virtual 

chegando ao ponto de se dispor a desembolsar valores para vê-la nua. Essa 

circunstância demonstra o elevado nível de interação existente entre o ser humano e 

a inteligência artificial e traz à tona considerações cinematrográficas, relembrando 

memoráveis livros e filmes nos quais era difícil identificar quem, em realidade, era 

humano e quem era robô.  

Por outro lado, apesar das tensões apresentadas, é interessante imaginar e 

amadurecer a possibilidade de utilização da inteligência artificial na prevenção de 

delitos. É claro que não se pode olvidar do outrora inimaginável risco estampado na 

película Minority Report, qual seja, de se punir o sujeito pela mera cogitação do 

cometimento de um crime. Pensar, por enquanto, continua sendo uma conduta 

atípica.  

Aí reside, portanto, o primeiro limite, no caso acima mencionado: a 

impossibilidade de o objeto portador de inteligência artificial ser vítima de conduta 

criminosa. Pode Sweetie figurar na condição de vítima de crime contra a dignidade 

sexual ou de pedofilia? É lógico que não. Apesar de relevante instrumento que pode 

ser utilizado, eventualmente e observando determinadas circunstâncias, como forma 

de investigação7, a ofensa sexual dirigida a um programa de computador se configura 

fato atípico.  

                                                      
7  Saliente-se, no ponto, a possibilidade de agente infiltrado na internet nos casos de pedofilia, 
conforme disposição do artigo 190-A do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos 
nos arts. 240 , 241 , 241-A , 241-B , 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A , 217-A , 218 , 218-
A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) , obedecerá às seguintes 
regras: (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 
I – será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que 
estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público; (Incluído 
pela Lei nº 13.441, de 2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#art240.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#art241.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#art241a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#art241b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#art241c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#art241d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art154a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art217a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
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Outrossim, problemas de ordem processual penal se apresentam. Na hipótese 

de utilização de Sweetie sem qualquer espécie de autorização judicial, poder-se-ia 

cogitar, eventualmente, de uma hipótese de flagrante preparado, o que conduziria a 

invalidade da prova, decorrente de ilicitude probatória. No ponto, o teor da Súmula 

145 do Supremo Tribunal Federal sintetiza que “não há crime, quando a preparação 

do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.  

É claro que a situação apresentada é nova e carece de sistematização, mas urge 

que a comunidade jurídico-acadêmica se debruce sobre o tema para fins de 

identificar as já presentes tensões, bem como as potenciais, para o fim de se 

estabelecer limites e aprimoramentos dogmáticos, seja no sentido de conter o dano 

causado pela tecnologia na sociedade, seja para utilizar a tecnologia como aliada, 

cercando-se, evidentemente, das cautelas necessárias. 

 

Conclusão 

 

Por todas as considerações até então tecidas, tem-se como evidente o impacto 

que os avanços tecnológicos, inclusive o desenvolvimento robótico e da inteligência 

artificial exercem sobre, não apenas o Direito, como a vida e as relações sociais. 

Apesar das fundadas inseguranças e, até mesmo certa resistência, a tecnologia segue 

avançando em um ritmo avassalador, deixando todos aqueles que não a 

acompanham obsoletos em um piscar de olhos. O mundo será obrigado a se adaptar 

com o convívio entre humanos e máquinas.  

                                                                                                                                                                     
II – dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e 
conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos 
das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a 
identificação dessas pessoas; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 
III – não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde 
que o total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a 
critério da autoridade judicial.(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 
§ 1 º A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de 
infiltração antes do término do prazo de que trata o inciso II do § 1 º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
13.441, de 2017) 
§ 2 º Para efeitos do disposto no inciso I do § 1 º deste artigo, consideram-se: (Incluído pela Lei nº 
13.441, de 2017) 
I – dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de 
Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 
2017) 
II – dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado 
ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso 
tenha sido atribuído no momento da conexão. 
§ 3 º A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por 
outros meios. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13441.htm
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Uma rápida análise da obra ficcional Eu, Robô, de Isaac Asimov, de 1950, 

permite a identificação de pertinentes questões que se materializam cada vez mais 

como realidade. Apesar de ser muito diversa da verídica, a realidade tratada no 

conjunto de contos do autor russo contém informações impressionantes. Além da 

problemática dos limites de responsabilidade das máquinas e até onde devem ser 

tratadas como tal, o tópico de maior relevância está presente logo no início da obra, 

quando o autor descreve As Três Leis da Robótica, as quais, apesar de se originarem 

de uma obra literária de ficção, são, 70 anos depois, respeitadas pela comunidade 

científica como balizadoras dos limites éticos a serem seguidos no âmbito do 

desenvolvimento da robótica.  

A primeira lei de Asimov dispõe que um robô não pode ferir um ser humano 

ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. A lógica presente 

nesta sentença é de fácil compreensão e é inegavelmente acertada, afinal, qual a 

razão de criar um ser capaz de ferir aqueles que o criaram. Nesse ponto, será que 

Tray, a inteligência artificial usuária do Twitter não feriu diversos seres humanos 

com seus comentários racistas e misóginos? 

Por sua vez, a segunda lei estatui que um robô deve obedecer às ordens que 

lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem 

a Primeira Lei. Igualmente é pertinente a limitação estabelecida. Novamente se pode 

trazer à baila o discurso de ódio e racista de Tray, que, ao ser ensinada por seres 

humanos, acabava ferindo a honra e a moral de outros seres humanos, o que seria 

inadmissível, ante a limitação ética contida no mandamento examinado. 

Por último, a terceira lei – um robô deve proteger sua própria existência, 

desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira e a Segunda Lei 

(AZIMOV, 2015) – estabelece a possibilidade de preservação, amadurecimento e 

desenvolvimento da máquina. Assim, caso comandado o dispositivo para resistir 

investidas contra suas vulnerabilidades, possível se torna o avanço da tecnologia 

desde que, logicamente, isso não acarrete quaisquer prejuízos para os seres humanos.  

Apesar de inspiradas por fantasia, as diretrizes construídas por Asimov 

estabelecem um coerente “código de conduta” da comunidade científica, 

demonstrando que o controle, os limites e as tensões envolvendo o desenvolvimento 

da tecnologia e a inteligência artificial devem ser constante e reiteradamente 

questionados e observados. 
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Por tais razões, indispensável que o tema em tela seja debatido, 

principalmente dentro da seara jurídica, uma vez que, via de regra, conflitos acabam 

por refletir, direta ou indiretamente, no Direito.  
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Introdução 

 

 Quando se virou para o presente “século novo” muitas foram as perspectivas 

que se imaginavam que a computação poderia colaborar com o homem diante das 

inovações que desde 1990, em especial, a informática e internet já demonstravam 

proporcionar. De fato, ainda não existem os carros voadores, mas é visível que a 

inteligência artificial das máquinas e a tecnologia em geral cada vez mais vem 

auxiliando o homem em suas atividades. 

É dentro dessa perspectiva que se propõe a presente pesquisa, ou seja, em 

analisar quais as contribuições que a tecnologia pode oferecer ao direito e à 

Administração Pública na persecução do seu objetivo de realizar o bem comum, mas 

com eficiência e mirando obter justiça fiscal no âmbito do Direito Tributário. 

Quanto aos problemas que se encontram a serem analisados, há o de trazer 

conceito sobre o que é o princípio da eficiência na sua relação com a Administração 

Pública, e em sequência buscar identificar como se poderia melhorar esta eficiência 

com a utilização de tecnologias modernas. A partir disso, outro problema a ser 

analisado nesta pesquisa é de que forma o agir administrativo está ocorrendo com 

novas tecnologias para ter mais eficiência e observar a justiça fiscal. 

O objetivo geral, portanto, passa por verificar como as novas tecnologias 

podem auxiliar A Administração Pública a ter mais eficiência e justiça fiscal. Já os 

objetivos específicos passam por demonstrar quais tecnologias podem ser usadas 

nesse propósito, bem como, trazer exemplos e sugestões práticas para a eficiência e 

justiça fiscal na Administração Pública. 
                                                      
1 Advogado. Formado pela FURG; Pós graduado em Direito Tributário pela LFG/Uniderp e em Direito 
de Família e Sucessões pela PUC/RS. Mestrando pela PUC/RS. Currículo Lattes: 
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=392A70D1BC17DFFB3D6FD0648D37
0041#. Email: darwinlonghi@hotmail.com 
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Diante disso, a metodologia de abordagem aplicar-se-á o método dedutivo, 

pois, será preciso se partir de conceitos gerais tanto do princípio da eficiência na 

administração pública, bem como, dos conceitos de algumas novas tecnologias para 

depois concluir como e de que forma seria possível o seu uso em conjunto, para se 

atingir eficiência e justiça fiscal. 

 

1  Princ. da eficiência administrativa e justiça fiscal tributária 

 

A ideia do homem ver a necessidade de alguém organizar a sociedade em prol 

do seu bem não é de hoje. Já no Século XVII, Thomas Hobbes afirmava a necessidade 

dos homens organizarem a sociedade, construindo um estado civil. Foi o que Hobbes 

chamou de contrato social; ou seja, de acordo com ele, por meio de uma renúncia em 

parte da sua liberdade, em favor de outro homem, ou assembleia - firmando um 

contrato entre o homem e o soberano, se firmaria a atribuição do direito ao comando 

do Estado, o qual, deveria publicizar a lei e evitar um direito natural (HOBBES, 

Thomas apud DE ANDRADE, Fábio Siebeneichler, 1997, p. 58). 

Nos dias de hoje, se vivendo em um Estado Democrático de Direito, de acordo 

com Celso Antônio Bandeira de Mello, o Estado agiria nesse balanceamento entre o 

cidadão e administração da máquina pública: (...) “a atividade exercida no 

cumprimento do dever de alcançar o interesse público, mediante o uso dos poderes 

instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica.”. (BANDEIRA DE 

MELLO, Celso Antônio, 2005, p. 27). 

Sucede que, para o Estado atingir essa finalidade, ou quem estiver na função 

política de governo, apesar de poder fazer uso dos poderes administrativos alertados 

por Bandeira De Mello, também deve se submeter às leis. É dentro deste contexto 

que se insere o Direito Administrativo, como sendo o ramo do direito público que 

disciplina a função administrativa e os órgãos que a exercem (BANDEIRA DE 

MELLO, Celso Antônio, 2005, p. 27). O poder no Direito Público só tem lugar se for 

instrumental e na medida do que é requerido para tornar possível atingir a finalidade 

a que o Estado se propõe. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, 2005, p. 39-40). 

Em reforço argumentativo sobre a função da Administração Pública, Juarez 

Freitas ao tratar do Direito Fundamental à boa administração pública afirma que: 

“Em outras palavras: as escolhas administrativas serão legítimas se – e somente se – 

forem sistematicamente eficazes, motivadas, proporcionais, transparentes, 
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imparciais, respeitadoras da participação social, (...).”.  (FREITAS, Juarez, 2009, p. 

23-24). 

De fato, o conceito do que seria uma administração eficiente é algo difícil de 

concretamente se conceituar, mas passa pela ideia de um valor mais amplo, pelo 

propósito de uma “boa administração” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, 

2005, p. 27), ou seja, uma imposição de que as condutas administrativas sejam 

orientadas a resultados satisfatórios resultando em qualidade do agir na 

administração pública. (MAFFINI, Rafael, 2008, p. 47). 

 Nessa ordem de pensamentos, conceito importante a se relacionar com a ideia 

de Administração eficiente é a ideia de sustentabilidade. Se fosse possível resumir em 

uma palavra o que representa sustentabilidade ela seria utilidade; no sentido de ser 

preciso que as medidas implementadas pelo Poder Público tenham razão de ser com 

eficiência eficácia, desburocratizando os serviços públicos e otimizando-os, dando 

sentido ao seu agir. (DE CASTO, Sebastião Helvécio, 2019). 

 Portanto, a ideia de sustentabilidade guarda relação com uma administração 

eficiente, ou seja, útil. Dentro deste contexto, apenas para não ocorrer omissão, 

mister se faz trazer um trecho da conceituação de sustentabilidade construída por 

Freitas: 

Nessa perspectiva, eis o conceito proposto para o princípio da sustentabilidade: 
trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e 
imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização 
solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável 
e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de 
assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no 
futuro, o direto ao bem estar. (Grifo nosso). (FREITAS, Juarez, 2019, p. 45). 

 

Ponto de contato que esta pesquisa visa construir com a boa administração é a 

sua consequência também dentro de outros ramos do direito, no caso, do Direito 

Tributário, pois, não apenas o Direito Administrativo e o estado devem se submeter à 

ideia de legalidade, eficiência mas também outros ramos, como o Direito Tributário. 

 Nessa esteira, na relação entre legalidade e Direito Tributário, o ponto que 

para essa pesquisa nos interessa abordar é a questão do paralelo que existe entre 

poder do estado em tributar, os limites desse agir, bem como o paralelo entre uma 

administração eficiente mas que respeite a ideia de justiça fiscal. 

 Sobre isso, inicialmente, mister se faz uma abordagem constitucional sobre o 

tema. O título VI da CF inaugura a temática da “Tributação e orçamento” e em sua 
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secção II traz as “limitações ao poder de tributar”. Cristalino é portanto, que as 

limitações ao poder de tributar tem base constitucional expressamente. 

 Ao encontro disso, tendo por base os ensinamentos de Paulo Caliendo é 

possível afirmar que a CF não pode ser vista meramente como norma formal, mas 

como uma estrutura semântica das normas tributárias. Porque traz tanto a estrutura 

sintática (regra matriz) quanto a estrutura semântica (argumento). Sobre isso, 

arremata o doutrinador: “E o elemento integrador de todo o sistema tributário será a 

noção de direitos fundamentais do contribuinte, com base na ideia de justiça fiscal.”. 

(CALIENDO, Paulo, 2009, p. 141). 

 Ou seja, para tratar de justiça fiscal, um dos primeiros passos a se 

compreender é que existem limitações constitucionais ao poder de tributar e dos 

direitos fundamentais que deles decorrem. Alerte-se que no art. 150 existe um rol de 

garantias do cidadão ao poder de tributar, mas elas se fazem tanto de princípios, 

como em regras. Além disso, também estão presentes em outras áreas da CF que não 

no art. 150 da CF. Exemplificativamente, é possível mencionar o princípio da 

capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF), o princípio da isonomia (art. 5º, caput, 

CF) ou da ideia de segurança jurídica (PAULSEN, Leandro, 2015, p. 66-67). A 

existência destas limitações ao poder de tributar já era destacado há muito tempo 

atrás por Aliomar Baleeiro: 

 

A defesa do sistema tributário e do próprio regime político do país processa-se 
por um conjunto de limitações ao poder ativo de tributar. Delas, o mais 
importante, por suas implicações, políticas e jurídicas é o da legalidade dos 
tributos. Em geral, essas limitações se endereçam ao poder ativo de tributar. Mas 
existe, a nosso ver, também, a limitação ao poder de não tributar ou isentar, 
inclusive a de a União isentar imposto estranho à sua competência. (BALEEIRO, 
Aliomar, 1974, p. 3). 

 

 Nessa ordem de pensamentos, é que começaremos a unir os objetivos desta 

breve pesquisa. Ora se é verdade que a Administração Pública visa melhorar, mas 

observando a eficiência, noutro giro, também há de ser observar isso o Direito 

Tributário, pois, além de eficiente a Administração deve respeitar os Direitos 

Fundamentais do contribuinte no seu agir do poder de tributar e o ideal de justiça 

fiscal. 

 Com o objetivo de contribuir na compreensão do tema, mister se faz utilizar a 

obra de Caliendo “Direito Tributário: três modos de pensar a tributação”, em que, a 
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ideia central é a construção de uma nova hermenêutica do Direito Tributário com 

base no pensamento sistemático.  

Para esse desiderato, Caliendo constrói uma evolução do pensamento do 

direito até chegar na teoria sistemática do direito tributário. Nela, se firma uma nova 

compreensão: com a incorporação de novos mecanismos de análise e revisão de 

conceitos para uma nova teoria tributária que reestabeleça a centralidade do direito 

tributário nos Direitos Humanos. Ensina Caliendo que para se chegar a essa teoria 

sistemática do direito, foi preciso passar por outros processos na impetração do 

direito, pois, o desenvolvimento do pensamento jurídico se dividiu em três 

momentos: o pensamento conceitual, o normativo para então depois se chegar ao 

pensamento sistemático. (CALIENDO, Paulo, 2009, p. 19-20). 

 Ainda se utilizando dos ensinamentos de Caliendo, quando falamos em justiça 

fiscal, devemos estar diante de um modo de tratamento que respeite a isonomia e as 

diferenças, destacando três soluções para encontrar a justiça fiscal: exigir o mesmo 

tratamento às atividades econômicas (justiça comutativa), exigir tratamento 

diferenciado (considerando que esta atividade tem diferença substantiva em relação 

às demais atividades econômicas - justiça distributiva) ou exigir um tratamento 

adequado ao bem comum: correta correlação entre o privado e a contribuição: isso 

preservaria uma esfera de liberdade e igualdade. (CALIENDO, Paulo, 2009, p. 58). 

 Ou seja, as normas tributárias devem visam alcançar um valor ou um fim, 

determinando as razões de agir de determinado ordenamento jurídico; e por meio da 

justiça fiscal outros princípios derivariam e buscam orientação, como por exemplo, a 

isonomia fiscal, a capacidade contributiva, a progressividade e a seletividade. 

(CALIENDO, Paulo, 2009, p. 58).  

 Nesse contexto é que a ideia de justiça fiscal e pensamento sistemático do 

Direito Tributário vão deslocar o problema para uma compreensão integral do 

fenômeno jurídico estrutura sintática, do sentido (semântica) e o sentido da estrutura 

(pragmática), observando também os valores que são transmitidos pelas normas. 

(CALIENDO, Paulo, 2009, p. 93). 

Essa conclusão é possível se verificar ao se analisar os estudos de Caliendo, 

pois, ao explicar a teoria sistemática do direito tributário ele primeiro explica as 

razões pelas quais os sistemas anteriores não permaneceram válidos.  

Explica Caliendo que o resultado do formalismo – foi o afastamento dos dados 

da realidade. Dentre as falhas do formalismo se destacam: incompletude (não 
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encontrava resposta ao problema das lacunas), fragilidade metodológica, porque era 

incapaz de lidar com conflito de princípios e regras, insuficiência funcional, porque 

não entrega soluções adequadas. Diante disso novas posturas metodológicas 

surgiram. O direito como um fenômeno cultural, pois o direito representa também a 

cultura de uma sociedade não podendo reivindicar uma autonomia absoluta do 

ambiente, fenômeno ético, a coerência do sistema jurídico. Deve ser material 

também superando a dicotomia com a ética, abertura do sistema jurídico. 

(CALIENDO, Paulo, 2009, p. 104). 

O pensamento sistemático – irá deslocar o problema do fato gerador – para o 

tema dos deveres fundamentais. Mas seu conteúdo forma limites: como a vedação de 

critérios discriminatórios só se admitindo critérios racionais e justos. (CALIENDO, 

Paulo, 2009, p. 129). 

Com novas tendências do direito tributário, no Brasil, podemos destacar 

Ricardo Lobo Torres, o qual, traz um conceito moderno do que compreende de 

tributo, justamente por considerar a visão sistemática do direito. Para ele a dimensão 

axiológica é indispensável na construção do conceito de tributo. Sendo um dever 

fundamental – limitado pelas liberdades vai se firmar o tributo – de acordo com os 

princípios e programas existentes na CF (TORRES, Ricardo Lobo apud CALIENDO, 

Paulo, 2009, p. 185). 

Por conseguinte, é possível perceber que há uma superação da ideia de tributo 

como “mera obrigação da lei”, mas sim em uma perspectiva constitucional 

correspectiva aos Direitos Fundamentais, devendo o dever fundamental de pagar 

tributo respeitar os princípios constitucionais, como da irretroatividade, boa-fé, 

anualidade, etc. (CALIENDO, Paulo, 2009, p. 185). 

 Com base nisso, Torres firma seu conceito de tributo como:  

 

O dever fundamental, consistente em prestação pecuniária que, limitado pelas 
liberdades fundamentais, sob a diretiva dos princípios constitucionais da 
capacidade contributiva, do custo/benefício ou da solidariedade e com a 
finalidade principal ou acessória de obtenção de receita para as necessidades 
públicas ou para as atividades protegidas pelo Estado, é exigido de quem tenha 
realizado o fato descrito em lei elaborada de acordo com a competência específica 
outorgada pela Constituição.(TORRES, Ricardo Lobo apud CALIENDO, Paulo, 
2009, p. 185). 

 

 Ocorre que também na doutrina internacional esses novos pensamentos sobre 

o papel do Direito Tributário ganha força. Nisso, importante também se faz para 
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colacionar quanto a ideia de analisar o Direito Tributário em uma teoria sistemática 

do direito e de justiça fiscal na tributação trazer os ensinamentos do doutrinador 

alemão Klaus Tipke.  

 Nos estudos de Tipke, é possível verificar também a superação de um 

formalismo, buscando um direito tributário material: que não analisa a lei 

formalmente, mas também observa limites do estado de direito como a segurança 

jurídica, justiça, igualdade, etc. há em suas obras uma grande preocupação com a 

ética para alcançar a justiça fiscal, como em sua obra “Ética Tributária e Moral 

Tributária. (CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo; CAVALCANTE, Denise Lucena; 

CALIENDO, Paulo, 2018, p. 367-368). 

 Sobre as ideias gerais de Tipke sobre justiça na tributação, afirma o 

doutrinador que a carga tributária deverá ser repartida com justiça entre os cidadãos, 

não podendo se permitir normas arbitrárias nesse processo. O seu ideal de justiça é 

baseado em princípios, valores e regras, de forma que quando violados os princípios 

injustificadamente, estar-se-ia diante de privilégios e discriminações. (TIPKE, Klaus, 

2000, p. 14 apud CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo; CAVALCANTE, Denise 

Lucena; CALIENDO, Paulo, 2018, p. 369). 

 Compreende Tipke que a renda é a única fonte tributária que o ente público 

deverá participar e para fazer isso, deverá o ente público eleger um princípio unitário, 

com fundamento ético segundo o qual a renda deva ser gravada. Este princípio, para 

Tipke, seria o da capacidade contributiva, pois, seria o único que respeita todos os 

direitos fundamentais do Estado Social, que é adequado à realidade e capaz de se 

adequar à realidade de todos os impostos de finalidade fiscal (mas não seria usado 

para impostos com finalidade indutoras, como em bebidas alcoólicas). (TIPKE, 

Klaus, 2000, p. 18 apud CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo; CAVALCANTE, 

Denise Lucena; CALIENDO, Paulo, 2018, p. 371-372). 

 Merece destaque a teoria de Tipke de ética na tributação também do 

contribuinte identificando suas atitudes. Sobre isso, haveria o contribuinte “homo 

economicus” que pensa em sua conveniência não tendo dever moral de conduta, 

apesar de saber que o estado precisa de tributos e que precisa do estado, mas prefere 

agir como clandestino, embora observe os riscos de seus atos; há o “beneficiado” que 

sabe que o estado depende de tributos, mas convencido de que desperdiça muito 

compreende que o estado deve aceitar que lhe seja pago menos tributos que o devido. 

Pode-se falar ainda, no contribuinte “mal humorado” que desgostoso com o que o 
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estado faz diz a si mesmo que deve pagar a menor quantia possível de tributos. Traz 

ainda Tipke o contribuinte “liberal”, o qual pensa nos tributos como limitações às 

liberdades, ou como sacrifícios sem contraprestações; o contribuinte “ilusor legalista” 

que não sente indignação na lei injusta, mas busca se aproveitar das lacunas da lei 

para pagar o mínimo possível, em um pensamento mais de neutralidade que de 

justiça. Por fim, ainda há o contribuinte “leigo” que não compreende as leis 

tributárias e o “sensível perante a justiça”, o qual, escandalizado diante das 

desigualdades tributárias e que a lei não é aplicada da mesma forma a todos, busca 

suprimir todos os benefícios fiscais possíveis para fim de reduzir a carga tributária de 

todos. (TIPKE, Klaus, 2000, p. 83-89 apud CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo; 

CAVALCANTE, Denise Lucena; CALIENDO, Paulo, 2018, p. 374-377). 

 Ainda se utilizando dos ensinamentos de Tipke, conclui o autor sobre o tema: 
 
 
“As relações entre Direito Tributário e Direito Social impulsionam-se em 
primeiro lugar a um nível constitucional: na medida em que o estado social em 
razão da Constituição tem de garantir o assim chamado mínimo-existencial-
material sócio-cultural, influem os critérios jurídicos-sociais sobre o direito 
tributário: o Estado não pode retirar algo do cidadão, que ele deva lhe dar, 
quando lhe falta.”. (TIPKE, Klaus; LANG, Joachim apud CALIENDO, Paulo, 
2009, p. 230). 

 

Na mesma linha de pensamento de Tipke, Nabais afirma que existiriam 2 

maneiras de limitar o poder de tributar: formais, sobre quem pode tributar (que 

levam aos princípios da legalidade e segurança jurídica); e materiais, os quais ditam 

limites sobre o que e quanto se pode tributar: são consagrados pelos princípios da 

igualdade fiscal, da capacidade contributiva e do estado social. (NABAIS, Casalta, 

2005, p .164 apud CALIENDO, Paulo, 2009, p. 233). Prossegue ainda Nabais:  

 

Isto quer dizer que os actuais impostos são um preço: o preço que pagamos por 
termos a sociedade que temos, por dispormos de uma sociedade assente na ideia 
de liberdade ou, o que é o mesmo, assente no prévio reconhecimento de direitos, 
liberdades e garantias fundamentais do indivíduo e suas organizações. O que 
significa, desde logo, que não pode ser um preço de montante muito elevado pois 
se o seu montante for muito elevado, não vermos como pode ser preservada a 
liberdade que é suposto servir. Por isso, os impostos hão de constituir um preço 
aceitável, ou seja, um preço limitado. (NABAIS, Casalta, 2005, p .130 apud 
CALIENDO, Paulo, 2009, p. 233). 
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 Realizada um panorama geral sobre o Direito Administrativo eficaz, mas que 

observe também a ideia de justiça fiscal, a seguir demonstrar-se-ão exemplos 

práticos sobre como aplicar essas ideias. 

 

2  Direito e o uso da Tecnologia Blockchain 

 

2.1 Direito e o uso da Tecnologia Blockchain: fundamentos para sua 

aplicação 

 

Diante do já argumentado, foi possível perceber a necessidade da 

Administração Pública se esforçar no seu processo de busca por melhorar a sua 

eficiência. 

Passo do qual o Poder Público não pode pensar em fugir para cimentar sua 

progressão na busca por eficiência é a de digitalizar sua máquina pública. Com 

distinta lucidez, sobre a necessária transformação da Administração Pública para um 

cenário Digital, argui Freitas: 

 

Gradualmente, no entanto, o Direito Administrativo, nas relações entre o cidadão 
e o Estado Administração, deixará de ser aquele que se preocupa tão somente 
com a suposta eficiência ou com os interesses particularistas mascarados de 
razões de Estado. Passará a ser o Direito Administrativo da governança digital, 
desenviesada, proba, participativa, transparente, redutora de assimetrias e eficaz 
densificadora do princípio a sustentabilidade. FREITAS, Juarez, 2019, p. 291. 

 

No Brasil, já existem projetos pensando em uma Administração Digital.  Sobre 

isso, se grifa o decreto n. 8638 que instituiu “Política de Governança Digital”, a qual 

traça no art. 1º finalidades: 

 
Art. 1º Fica instituída a Política de Governança Digital para os órgãos e as 
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com 
as seguintes finalidades: 
I - gerar benefícios para a sociedade mediante o uso da informação e dos 
recursos de tecnologia da informação e comunicação na prestação de serviços 
públicos; (..). (Grifo nosso). 

 

Ao encontro disso, o Ministério do Planejamento, por meio da Secretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação em uma estratégia de governança digital 

apontou para “princípios orientarão as atividades de governança digital”, dentre os 

quais, um deles a priorização de prestação de serviços por meio digital: 
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6. Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital: sempre que 
possível, os serviços públicos serão oferecidos em meios digitais, sendo 
disponibilizados para o maior número possível de dispositivos e plataformas. 
BRASIL. Ministério do Planejamento. [20162019], Acesso em 10 Out. 2019, p. 
28. 

 

Diante disso, algumas sugestões podem existir para transformar a prestação 

do serviço público digitalmente, dentre os quais, nesta pesquisa se elegeu a 

plataforma tecnológica blockchain como ser este meio capacitador da modernização 

da prestação do serviço público. 

Mas afinal, o que é a plataforma blockchain? É uma tarefa extremamente 

difícil de ser explicada em poucas páginas, ainda mais, para quem não é da área da 

computação. Todavia, é urgente a necessidade do Direito se apropriar de tais 

conhecimentos e utilizar dessas ferramentas e buscar-se-á trazer seu conceito. 

No entanto, há uma dificuldade nisso, por conta do espaço que esta pesquisa 

tem, pois, explicar o que é a plataforma blockchain por certo que não é tarefa simples 

e que diante da proposta deste trabalho não pode ser o ponto central de exposição.  

De qualquer sorte, ao buscar definir o que é um blockchain, pensamos que é a 

plataforma blockchain, em verdade, uma engenharia de software com a junção de 

várias tecnologias que já existiam anteriormente. É o blockchain uma tecnologia 

descentralizada em uma rede “ponto a ponto” e segura para enviar dados, com 

mensagens criptografadas, por meio de hash que permitem validar ou não as 

transações, as registrando em um livro-razão do Blockchain. (CAMPOS, Emília 

Malgueiro, 2018, p. 5-6). 

A 1º característica a se destacar, portanto, é ser uma tecnologia 

descentralizada. Isso traz vantagens no sentido de em não havendo um único 

computador responsável por armazenar tudo (como se fosse um sistema 

centralizado), a rede se torna mais segura e ainda que “hackeado” algum dos 

computadores da rede, todos os demais estão interligados e com as mesmas 

informações podendo manter o sistema, trazendo mais confiabilidade. (DRESCHER, 

Daniel, 2018, p. 24-26). 

Justamente por ser uma rede descentralizada outro ponto a se explicar do 

blockchain é ser uma rede distribuída “ponto a ponto”, segundo a qual, os 

computadores disponibilizam diretamente seus recursos a todos os demais membros 

da rede que se interligam formando “nós”. Quando mais “nós” são formados, mais 

potente se tornará o sistema (DRESCHER, Daniel, 2018, p. 28). Todos os nós tem a 
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mesma capacidade funcional e responsabilidade sendo todos fornecedores quanto 

consumidores (DRESCHER, Daniel, 2018, p. 36). Nisso, se encontra o conceito da 

expressão blockchain: porque à medida que as informações contidas em blocos 

(block) fazem nós a cada usuário novo adicionado a rede, formando uma “cadeia” 

(chain), o blockchain. (DRESCHER, Daniel, 2018, p. 47). 

Logo, se observa que o propósito do blockchain é manter a integridade de 

dados e dos sistemas distribuídos (DRESCHER, Daniel, 2018, p. 30). É a 3º 

característica do Blockchain a ser analisada aqui: a segurança dos dados.  Isso porque 

as operações são registradas em livro-razão permitindo a comprovação de posse – 

mas exigindo a identificação tanto de proprietários, de propriedades e de um 

mapeamento entre eles (DRESCHER, Daniel, 2018, p. 54), por meio de criptografia 

evitando fraudes e o problema do “gasto duplo” (se usar duas vezes do mesmo 

registro ou vender duas vezes o mesmo bem). (DRESCHER, Daniel, 2018, p. 62). 

Por exemplo, em um bloco da plataforma se tem a informação de que A 

vendeu o imóvel x para B. Não poderá A querer vender o mesmo bem x em outro 

registro informacional p/ C porque já há um registro de que este bem já foi vendido 

por A (há um ‘hash’ – um código que informa isso) no caso, só B poderia dali em 

diante vender. Isso ocorre porque a plataforma também tem um registro de tempo 

das operações, permitindo identificar quais foram feitas antes ou depois e a cada dez 

minutos as operações são verificadas e atualizadas (TAPSCOTT, Alex; TAPSCOTT, 

Don, 2016, p. 61). Isso poderia ser feito a nosso julgar para registros públicos, mas 

quem sabe, exigindo uma presença física em órgão público para ocorrer a 

transferência. 

A questão é que o hash descobre o bloco (os seus dados) mas não pode os 

alterar; porque se o fizer isso – não será reconhecido – porque os dados na 

plataforma são imutáveis para trás. Logo se mantem a integridade de dados – não 

importando como a outra parte atue. (TAPSCOTT, Alex; TAPSCOTT, Don, 2016, p. 

64). 

Sobre o sistema de criptografias, afirma Emília Malgueiro Campos: 

 
Criptografia é a técnica pela qual a informação pode ser transformada da sua 
forma original para outra ilegível, de forma que possa ser conhecida apenas pelo 
destinatário possuidor de uma chave secreta que o permite ler a informação, 
tornando muito difícil de ser lida por alguém não autorizado. (CAMPOS, Emília 
Malgueiro, 2018, p. 5-6). 
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Com o propósito de apresentar um exemplo dessas tecnologias no Direito 

Pátrio, a seguir apresentar-se-á uma breve exposição do projeto do governo gaúcho 

para o uso de tecnologias na administração visando, por certo, a tornar mais 

eficiente, mas também, analisar-se-á possíveis usos disso que sejam no sentido de 

buscar justiça fiscal. 

 

2.2 Receita 2030 do governo do RS e o uso de novas tecnologias 

 

 Atento as premissas demonstradas na parte anterior desta breve pesquisa, o 

estado do Rio Grande do Sul vem buscando se atualizar e provocar mudanças para 

ter o socorro das tecnologias digitais e melhorar a prestação e fiscalização do serviço 

público da administração tributária.  

Por meio do decreto de n. 54477/19 estabeleceu o estado do RS uma 

necessidade de organização e melhoria na eficiência na gestão e fiscalização fiscal do 

estado requerendo projetos para serem viabilizados neste sentido. 

Exemplificativamente, é possível se demonstrar isso com parte da redação do art. 1º 

de tal decreto: 

 

Art. 1º A Secretaria da Fazenda deverá analisar e apresentar, nos prazos abaixo 
indicados, propostas no âmbito da Administração Tributária para fins: 
I - da simplificação das obrigações acessórias, com ênfase na apuração 
automatizada e conformidade tributária na emissão de documentos fiscais (até 
90 dias); 
II - da qualificação do relacionamento com os contribuintes e da melhoria do 
ambiente de negócios (até 90 dias); 
III – do incremento da eficiência na arrecadação e na fiscalização tributária, 
visando a redução da inadimplência e o combate à sonegação e à concorrência 
desleal, com foco na fiscalização preventiva, na auto-regularização e no combate 
às fraudes estruturadas, incluído o apoio a medidas judiciais a serem tomadas 
pela Procuradoria-Geral do Estado (até 90 dias) (...); (BRASIL. Estado da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Acesso em 14 out. 2019). 

 

Diante disso, advieram propostas denominadas “Receita 2030: Rumo à 

Receita Digital”, as quais buscam qualificar o relacionamento do Estado com os 

contribuintes, simplificar as obrigações acessórias, incrementar a eficiência da 

arrecadação e da fiscalização, racionalizar o uso de recursos e reduzir o custeio da 

administração tributária em que 30 propostas para tais finalidades foram 

apresentadas. 
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Sobre essas medidas, destacamos: dentro da proposta de qualificação de 

relacionamento com os contribuintes  as medidas de:  

 

Nos Conformes RS: classificação dos contribuintes de acordo com seus padrões 
de cumprimento das obrigações tributárias e relações de mercado, dando 
tratamento diferenciado ao bom contribuinte, facilitando, assim, o seu ambiente 
de negócio. Programa de Cidadania: reformulação do Programa Nota Fiscal 
Gaúcha, do Menor Preço e a criação de Programa de Fidelidade para empresas de 
pequeno porte, com mais participação das empresas e dos cidadãos. Reforma 
Tributária RS: simplificação da legislação e transformação digital da relação 
Fisco x Contribuinte. Proposta em 2019, debates em 2020 e aprovação e entrada 
em vigor em 2021. (Grifo nosso). (BRASIL. Estado do Rio Grande do Sul. Receita 
2030, Acesso em 14 out. 2019, p. 3).  

 

Podemos também destacar algumas medidas dentro do bloco de ferramentas 

propostas no tópico “incremento da eficiência na arrecadação e na fiscalização 

tributária, com foco na fiscalização preventiva, na autorregularização e no combate às 

fraudes estruturadas, incluído o apoio a medidas judiciais da PGE e do MP”: 

 

Centro Integrado de Controle Interestadual: controle do fluxo interestadual de 
veículos e cargas nas divisas do RS com SC, mediante atividades integradas e de 
inteligência com órgãos de fiscalização federais, estaduais e de segurança 
(Polícias Civil e Militar). 
Contencioso Just in Time: Revisar e implantar processo de julgamento acelerado 
do contencioso fiscal, introduzindo o conceito de linha de produção: Lançou -
>impugnou -> julgou. Benefícios: Diminuir o prazo de julgamento de processos 
de primeira instância para no máximo 30 dias | Manter estoque ZERO do 
contencioso administrativo para novos processos | Aumentar a liquidez do 
crédito e agilizar a cobrança administrativa e judicial. 
Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos: integração com PGE e MP 
para estruturação e desenvolvimento de atividades conjuntas para recuperação 
de créditos e combate à contumácia. 
Programa de Integração Tributária: ações integradas com as prefeituras 
municipais, estimulando o controle de operações de fiscalização da circulação de 
mercadorias, bem como, ações de segurança com instalação de câmeras nas 
principais vias de entrada e saída dos municípios (cercamento eletrônico). 
Combate às Fraudes Fiscais Estruturadas na Era Digital: modernização da 
atividade de inteligência fiscal, desenvolvendo ações com uso de softwares de 
análise investigativa e de data mining, integrados às bases de dados da RE (Big 
Data). Inteligência Artificial Fiscal: convênios com Universidades e Centros de 
Pesquisa para desenvolver atividades de datascience, deep learning e machine 
learning sobre as bases de dados da Receita Estadual. (Grifo nosso). (BRASIL. 
Estado do Rio Grande do Sul. Receita 2030, Acesso em 14 out. 2019, p. 5-6). 

 

Esclarecidas essas premissas básicas sobre a previsibilidade e preocupação 

que o direito tributário, ao menos por meio do fisco gaúcho, tem sobre como pode 

melhorar suas habilidades por meio do uso de recursos tecnológicos, a sugestão que a 
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presente pesquisa faz para articular direito é tecnologia é por meio do uso da 

tecnologia blockchain.  

 Uma medida já concreta do uso do blockchain pelo governo é a criptomoeda 

do BNDS. No fórum “Blockchaingov”, Bolchoni Arantes, membro da Frebraban 

demonstrou uma ideia de seu funcionamento: a pessoa interessada compraria por 

meio de token os BNDStoken e isso seria registrado em um blockchain. A própria 

rede blockchain sincronizada com esse cadastro de declarações digitais (sem precisar 

falar com o BNDS – desburocratizando) – já validaria a operação e identificaria as 

pessoas e operações. (ARANTES, Bolchoni, 2019, Acesso em 25 nov. 2019). 

Outra contribuição interessante já real do blockchain e governo, é o B-CPF2: o 

blockchain CPF. Esta ideia também veio do fórum “Blockchaingov” por meio dos 

ensinamentos de Ronald Tompsom – auditor da receita – gerente dos projetos da 

blockchain da receita federal. Explicando o seu funcionamento, aduz Tompson que a 

portaria 1788/19 lança o B-CPF, cada alteração no CPF – se chamaria de um registro. 

Ou seja, seria um blockchain permissionado onde se pode participar dele – em uma 

das três formas: porque tem um fundador titular daquele dado (a receita é titular do 

campo), há usuários observadores (que são consumidores do dado. Ex. uma vara da 

justiça que precisa consultar endereço de um cidadão) e um modelo colaborador, 

onde um conhecedor de informação da base CPF colabora com sugestões e opiniões 

sobre determinado campo. É um blockchain – como camada de colaboração. 

(TOMPSON, Ronald, 2019, Acesso em 25 nov. 2019). 

Por fim, outro contexto que esta pesquisa mostrará é a de aplicação da 

capacidade contributiva com auxílio de um blockchain. Isso porque há na plataforma 

blockchain um sistema de recompensa – por aqueles que trabalham na plataforma 

verificando as operações e as validando. 

 Satoshi, o criador do blockchain espera que os participantes agissem de 

acordo com seus próprios interesses. A integridade da rede ponto a ponto diminuem 

se você não sabe se está lidando com três partes ou uma parte usando 3 identidades. 

Por isso houve programação do código fonte para que independentemente do agir 

egoísta das pessoas – seu agir beneficiasse o sistema geral. Os requisitos do 

‘mecanismo de consenso’ aliados ao sistema de recompensa por bitcoins podem 

obrigar os participantes a fazerem as coisas certas. Ao se partir disso, houve 

programação para que durante os primeiros 4 anos quem concluísse um bloco 

                                                      
2 Para mais informações, acessar: https://portal.dataprev.gov.br/solucoes-para-governo/b-cpf 
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primeiro – ganhava um incentivo de 50 bitcoins. A cada 4 anos a recompensa se 

reduziria pela metade. Para evitar riscos Satoshi limitou os bitcoins a 21 M de 

moedas a serem emitidas até 2140 e a redução de recompensas pela metade a cada 4 

anos. (TAPSCOTT, Alex; TAPSCOTT, Don, 2016, p. 67-68). 

 Dessa forma, um modelo similar poderia ser implementado nas bases da 

receita federal beneficiando os contribuintes que pagam em dia os tributos, por 

exemplo, com recompensa da moeda digital do BNDS ou com descontos. O que a 

pesquisa sustenta é que poderia haver algum sistema de recompensa entre para os 

contribuintes que agissem corretamente para com a fazenda, como medida que alie 

uma Administração eficaz ao agir na arrecadação de tributos, mas que também 

promova justiça fiscal e observe a capacidade contributiva.  

 

Conclusão 

 

 A pesquisa no afã de alcançar seu resultado, mostrou um caminho inicial 

sobre a importância da Administração Pública agir com eficiência. Após isso, 

buscando demonstrar os objetivos da pesquisa foram traçados meios já existentes 

que o governo brasileiro e do Estado do Rio Grande do Sul já fazem para tal 

desiderato, permitindo sim, encontrar respostas que se propôs a debater 

inicialmente. 

Nessa esteira, a pesquisa comprovou as hipóteses como possíveis soluções ao 

problema proposto, pois se trouxeram vários conceitos do que seria a eficiência, 

sustentabilidade na Administração Pública, como estes valores podem ser 

importantes na digitalização da gestão pública e se apontou uma sugestão de 

tecnologia para auxiliar neste processo: com conceitos, aplicações já existentes por 

meio dela (baseados em evidências) e possíveis usos ampliativos também. Sobre isso, 

foram apresentado projetos do Ministério do Planejamento apontando para buscar 

princípios de concretização digital da administração, bem como da tecnologia 

blockchain como um meio para atingir esta finalidade e o projeto “receita 2030 RS”. 

Diante dos exemplos práticos que se trouxe nesta pesquisa, podemos afirmar 

que sim, a Administração Pública está atenta e agindo para melhorar a prestação do 

seu serviço público com mais eficiência, a se ver, por exemplo, com a ideia do B-CPF 

e o uso da tecnologia blockchain. Além disso, ao se analisar o exemplo gaúcho, ficou 

comprovado que já existem medidas com o projeto “receita 2030 RS” para 
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concretizar esta eficiência do agir do administrador público, mas também, 

relacionando com medidas que alcancem justiça fiscal. 

Acredita-se que a pesquisa comprovou, portanto, com apontamentos teóricos 

e práticos que a Administração Pública está caminhando para ter mais eficiência e 

que pode aliar isso em prol do cidadão, exemplificativamente, com a tecnologia 

blockchain e aplicando isso no Direito Tributário também para atingir maior margem 

de justiça fiscal. 
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29. TECNOLOGIA, RELAÇÕES DE TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL: 

O FINANCIAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO DA 4ª 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
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Sandro Glasenapp Moraes1 
 

Introdução 

 

A previdência social como técnica de seguro social ganhou significativo relevo 

nos chamados estados de bem-estar social amparando-se na proteção aos riscos 

sociais que impediam o exercício do trabalho pelos segurados, financiada em grande 

parte pelas contribuições incidentes sobre a remuneração do trabalho. 

Esta dinâmica exigiu, e ainda exige, um grande contingente de trabalhadores, 

em geral em relações típicas de emprego, para a manutenção do sistema. Esta 

condição vem sendo alterada pelas novas dinâmicas da sociedade, em especial as 

mudanças no mercado de trabalho advindas da aplicação de novas tecnologias na 

produção de bens, culminando com a perspectiva do desemprego tecnológico em face 

da 4ª revolução industrial. 

Dentro desta perspectiva, o presente trabalho identifica a necessidade de 

aplicação de um novo modelo para o financiamento da previdência social, mais 

adequado à uma sociedade sem a centralização do emprego. 

Nesta linha de pesquisa, o objetivo geral do presente estudo é o 

estabelecimento de novos paradigmas para o financiamento da seguridade social, em 

especial a previdência social, não mais vinculados à relação de emprego clássica. 

Como objetivos específicos pretende-se identificar a técnica de proteção social 

da previdência social, seu modelo de financiamento e a adequação deste à realidade 

atual das relações de trabalho e por fim, apontar possíveis novas bases para o 

financiamento da previdência social, mais adequadas a sociedade atual. 

                                                      
1
 Doutorando em Direito pela PUC-RS (Bolsista CAPES), Mestre em Direito pela PUC-RS, especialista 

em Direito Previdenciário pela UCS/ESMAFE, professor em cursos de pós-graduação. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7492998283970041, E-mail: sgmoraes.adv@live.com 
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nivel 
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior 
– Brasil (CAPES) – Finance Code 001. 
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Para atingir os objetivos, utilizar-se-á o método de abordagem dedutivo, que 

possui como característica a utilização do raciocínio dedutivo para, partindo de 

princípios universais antecedentes apontar uma conclusão mais específica. Assim, na 

presente pesquisa, se partirá da análise do financiamento da previdência social no 

modelo tradicional para se concluir pela melhor forma de adaptar o financiamento da 

previdência ao modelo atual de sociedade. 

O método de procedimento a ser utilizado é o histórico comparativo, partindo 

da investigação dos processos históricos de estruturação da sociedade e do trabalho e 

posteriormente a comparação destes com a realidade atual. A partir de tal 

comparação, se pretende atingir os objetivos da pesquisa. 

 

1 Previdência Social 

 

A previdência social é técnica de proteção social, uma espécie de seguro social, 

que objetiva garantir aos trabalhadores os meios de seu sustento, e de sua família 

quando atingidos por contingências sociais, tais como a morte, doença, desemprego 

etc. No Brasil, a previdência social faz parte, juntamente com a saúde e a assistência 

social, do sistema de seguridade social. 

No âmbito brasileiro, a previdência separa-se da assistência e saúde por ter 

características contributivas, ou seja, somente são protegidos pela previdência social 

aqueles contribuintes ao regime e seus dependentes. Já a assistência e saúde são 

universais (Rocha, 2004, p. 35). No entanto, apesar desta separação, a Constituição 

não prevê um orçamento específico da previdência, mas tão somente um orçamento 

da seguridade social. Não obstante, a própria constituição prevê as contribuições 

sociais que são exclusivas para o financiamento da previdência social (art. 167, XI da 

Constituição Federal). 2 

Dentro desta perspectiva, pode-se dizer que o financiamento da previdência 

social se dá, em grande parte, pelas contribuições elencadas no art. 195, I, a e II da 

Constituição Federal, contribuições incidentes sobre o salário/remuneração paga ao 

empregado. 

 

                                                      
2 Neste ponto reside parte da discussão de eventual déficit nas contas da previdência social, sendo que 
aqueles que sustentam a inexistência do déficit apontam que a limitação constitucional diz respeito a 
não utilização das contribuições ali elencadas para outros fins que não o pagamento de benefícios, mas 
não aponta o inverso, ou seja a limitação da receita previdenciária a estas contribuições. 
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1.1. Histórico dos sistemas de previdência social 

 

O grande marco da previdência social, em nível mundial,3 é considerado a 

legislação do seguro social projetado pelo chanceler alemão Otto Von Bismarck e 

levado a efeito nos anos de 1883 a 1889, auge da revolução industrial, onde a forma 

do trabalho e a estrutura da sociedade eram completamente diversas do modelo que 

temos atualmente. 

Sob o comando do chanceler Bismarck, a Alemanha aprovou as primeiras leis 

de proteção social, em especial a lei de seguros por acidente de trabalho, baseada na 

contribuição dos trabalhadores, empregadores e do estado, modelo tripartite de 

financiamento que ainda hoje é utilizado largamente nos sistemas previdenciários, 

inclusive no brasileiro. 

Com efeito, a previdência social no Brasil, criada pela chamada Lei Eloy 

Chaves, em 1933, manteve o modelo previsto na legislação alemã do final do século 

XIX, amparada na contribuição incidente sobre os salários pagos, para formação de 

um fundo coletivo para securitização dos empregados do setor ferroviário – setor 

abrangido por esta primeira legislação brasileira de proteção social (Ibrahim, 2011, p. 

83).  

Posteriormente, os diversos fundos e caixas de aposentadorias e pensões 

também estruturaram seu financiamento com base nas contribuições incidentes 

sobre os salários, sendo mantido este modelo quando da unificação dos regimes de 

previdência pelo INPS, na década de 60. 

Atualmente, como já referido, a constituição federal aponta como fonte básica 

do financiamento da previdência social as contribuições incidentes sobre os salários e 

a folha de pagamento, em um regime de repartição, o qual pressupõe que as 

contribuições arrecadadas no tempo atual sirvam para arcar com os benefícios atuais.  

 

1.2. Modelos de financiamento e cobertura do seguro social 

 

Quanto ao financiamento dos regimes de previdência os modelos são de 

repartição ou capitalização. O regime de repartição pressupõe que as contribuições 

                                                      
3 Muito embora alguns autores como Wagner Balera, Almansa Pastor e Marcus Orione refiram como 
início da seguridade social legislações de proteção anteriores, em especial a Lei dos Pobres de 1601, na 
Inglaterra, cfe. Viana, 2011, p. 6. 
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arrecadadas no tempo atual sirvam para arcar com os benefícios atuais. A geração 

hoje contribuinte sustenta a geração beneficiária, com a expectativa de no futuro ter 

seus benefícios sustentados pela geração seguinte. Tal sistema implanta a 

solidariedade intergeracional. Conforme salienta Fortes, no regime de repartição é 

previsto o financiamento também com impostos ou contribuições de outros sujeitos 

passivos, que não os segurados (Fortes, 2005, p. 67). 

O sistema de repartição, ou Pay-as-you-go system, foi amplamente adotado 

na Europa, do pós-guerra, onde o financiamento das aposentadorias pelos então 

trabalhadores era a medida adequada, em face das características econômicas e 

demográficas daquele período. No entanto, como adverte Honekamp (2017), com a 

mudança destas condições, surge o desafio da manutenção do sistema numa 

sociedade em processo de envelhecimento e com reduzido crescimento econômico. 

Já o regime de capitalização prevê que as contribuições efetuadas por um 

determinado segurado (ou por terceiros em nome deste, como o empregador, por 

exemplo) sejam utilizadas em uma conta individual – onde ocorre a capitalização – 

para o pagamento do seu futuro benefício, calculado de acordo com as provisões 

matemáticas amealhadas ao longo dos anos de contribuição. O valor do futuro 

benefício terá relação direta, portanto, com o valor capitalizado em sua conta 

individual. 

A escolha de um ou outro regime reflete a sociedade e seu ideal de justiça, 

como especificado por Fortes (2005, p. 73). Como se pode observar, o regime de 

repartição traz consigo a ideia de uma justiça social, ao prever a redistribuição de 

renda entre contribuintes e beneficiários. Já o regime de capitalização, traduz a ideia 

de justiça liberal, concedendo a cada um aquilo que ele produziu. 

Em relação à cobertura do seguro social pode-se referir dois grandes modelos, 

o modelo inspirado no seguro social de Bismarck, voltado para os contribuintes do 

sistema, e outro idealizado na Inglaterra por William Beveridge, onde a contribuição 

é solidária de toda a sociedade para a cobertura completa de todos os cidadãos, não 

só os contribuintes do sistema. 

No Brasil, a assistência social e a saúde seguem o modelo de Beveridge, 

enquanto a previdência social tem a característica contributiva, típica do sistema 

bismarckiano. 
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1.3 Relação contribuintes x beneficiários 

 

Dentro de um sistema de repartição simples ganha especial relevância a 

relação entre a quantidade de contribuintes e de beneficiários vinculados ao sistema. 

Com efeito, se considerarmos que cada contribuinte aporta em média 30% do seu 

salário para o sustento do sistema (20% a cargo da empresa e 8 a 11% a cargo do 

empregado ou autônomo que presta serviço à pessoa jurídica, além de 20% dos 

autônomos), tem-se que a necessidade de aproximadamente três trabalhadores 

ativos para cada aposentado. 

Portanto, para a sustentabilidade do sistema de repartição há a necessidade de 

uma mão de obra empregada sempre crescente, algo difícil de ser obtido em face das 

expressivas alterações demográficas, fenômeno que já ocorre nos países europeus e 

que começa também a fazer efeito no âmbito brasileiro. 

Conforme projeções divulgadas pelo IBGE4, em 1980 o brasil possuía 9,2 

pessoas em idade ativa para cada idoso. Atualmente, esta proporção está em 

aproximadamente 5 pessoas em idade ativa para cada idoso e a tendência para 2060 

é de cerca de 1,6 para cada idoso. 

Importante salientar que o estudo refere unicamente as pessoas em idade 

ativa, as quais não são necessariamente, contribuintes para o sistema. Dentro deste 

contingente temos desempregados, desocupados, trabalhadores informais etc. 

Tal índice é ainda agravado com as novas formas de estruturação do trabalho, 

em especial as alterações decorrentes das aplicações da chamada indústria 4.0, ou 4ª 

Revolução Industrial. 

 

2 Trabalho e tecnologia 

 

Ao longo da história o desenvolvimento tecnológico modifica a forma de 

interação do homem com a natureza e com a sociedade, sendo inevitável a influência 

da tecnologia na forma de realização do trabalho. 

 

 

                                                      
4  IBGE – Projeção da População no Brasil 2008 (1980-2009) e atualização 2018 (2010-2060), 
disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-
populacao.html?=&t=downloads >. Acesso em 30dez2019. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=downloads
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2.1 Trabalho 

 

O vocábulo trabalho é comumente apresentado como originário da palavra 

latina tripalium que designava um instrumento utilizado para agricultura e também 

um instrumento de tortura. Daí já advém a ideia de trabalho como algo que causa 

sofrimento (Albornoz, p. 10). Ainda na análise linguística da palavra trabalho, 

Albornoz (p. 8) aponta em diversos idiomas as distinções entre os vocábulos que 

correspondem ao trabalho, como labor e operare no latim, labour e work, em inglês 

e ainda travailleur e ouvrer, no francês. Como aponta a autora, pode-se perceber a 

distinção entre labor (no sentido de esforço) e operar (no sentido de realizar uma 

obra), chegando-se, portanto, à ideia de trabalho como o esforço aplicado à produção 

de uma obra (Albornoz p. 9). 

A par das questões linguísticas, verifica-se que ao longo do desenvolvimento 

cultural da humanidade, o trabalho foi visto sob diversas formas. A civilização Grega 

somente categorizava como trabalho humano o produto de algo desenvolvido 

mentalmente, identificando-se aí a razão para a grande evolução cultural da época 

das grandes questões afetas ao ser humano - em especial com relação à política e à 

filosofia. Por outro lado, o trabalho braçal, assemelhando-se a atuação de animais 

não humanos, era destinado aos escravos e às mulheres, então aceitos como cidadãos 

de classe inferior. 

Sob esse enfoque, entendiam os gregos que, para o exercício de sua cidadania 

(participação política), necessitavam de tempo livre, justificando a utilização de 

escravos para a realização das tarefas “menos nobres”. 

Na idade média, o trabalho tipicamente agrícola representava somente a 

necessidade de subsistência. No entanto, o trabalho cabia aos servos, sendo 

considerado indigno para o homem de qualidade (no caso, os reis, duques, viscondes, 

marqueses e todos outros, proprietários de terra e/ou detentores de títulos de 

nobreza), os quais se ocupavam com as guerras e a política. 

Com o crescimento da importância da religião cristã na Europa, a visão 

religiosa do trabalho como forma de penitência e de manter o corpo e a mente longe 

das tentações passa a vigorar. Após a reforma protestante, mais importância é dada 

ao trabalho, sendo também uma forma de não desperdiçar o tempo, considerado 

como dádiva divina (Carmo, 2005, p. 38). 
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A ideia de trabalho na chamada ética protestante vai ao encontro do nascente 

capitalismo, impulsionado pela Revolução Industrial. Com efeito, o novo modelo de 

produção, em larga escala, demandava a oferta de mão de obra “livre” e abundante. 

Mais do que nunca, o trabalho passa a ser ideia central na sociedade, seja como 

forma de inclusão na chamada sociedade de consumo, através da renda, seja pela 

própria socialização da pessoa em face da necessária interação entre os trabalhadores 

para a consecução de uma finalidade (Antunes, 2005, p. 139). 

A convergência dos ideais religiosos e morais possibilitou a elevação do 

trabalho ao status de um imperativo ético (Frayne 2015, p. 25) e, a partir desta 

concepção, o trabalho mantém uma superioridade ética praticamente intocável, 

sendo ainda hoje a principal forma de manutenção das condições de vida das pessoas 

e sustentando a demonização do não trabalho (Frayne 2015, p. 5). 

Independente da de sua concepção em cada contexto histórico, é possível 

observar que, além da crescente importância social dada ao trabalho, este sempre 

esteve vinculado a atividade do homem para a transformação da natureza (Oliveira, 

Mañas, 2004, p.55). 

 

2.2 Tecnologia 

 

A tecnologia é um conjunto de técnicas e conhecimentos organizados e 

utilizados para a produção de bens e serviços (Oliveira e Mañas, p. 71). É, portanto, o 

conhecimento obtido pelo homem com o fim de aumentar a produção ou os usos de 

determinado bem ou serviço. Pela própria definição, se pode observar a estreita 

vinculação da tecnologia ao trabalho.  

Com efeito, todo o trabalho humano é realizado mediante a aplicação de 

alguma tecnologia, seja na forma de objetos ou de conhecimentos necessários para a 

ação transformadora do homem na natureza. 

Importante aqui a conceituação de tecnologias evolutivas e tecnologias 

disruptivas, como forma de verificar como será o impacto da tecnologia na sociedade 

e, consequentemente, na forma de exercício do trabalho. Diz-se disruptiva uma 

tecnologia (ou inovação) que interrompe um curso normal, sendo transformador ou 

revolucionário. Ao contrário, a tecnologia evolutiva somente “atualiza” ou aprimora o 

curso normal. Pode-se dizer que a evolução do telefone para o telefone celular foi 

uma aplicação de tecnologia evolutiva, pois tão somente aprimorou um sistema de 
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telecomunicação. Já a evolução do telefone celular para o smartphone (incluindo 

todas as possibilidades da conexão à internet) é uma aplicação de tecnologia 

disruptiva, uma vez que transformou a utilização do aparelho de telefone (basta ver 

que em tempos atuais, para muitos a função menos utilizada no smartphone acaba 

sendo a de ligações telefônicas). 

 

2.3 Inovações tecnológicas e trabalho 

 

Ao longo de toda a história da humanidade, novas técnicas e conhecimentos 

foram sendo aplicados à produção de bens e serviços, moldando a sociedade e suas 

relações. Pode-se dizer que as primeiras inovações tecnológicas aplicadas ao trabalho 

humano foram o desenvolvimento da agricultura e a utilização de ferramentas 

primitivas para a caça. Posteriormente, o desenvolvimento de novas ferramentas, 

como o arado e a domesticação de animais para o trabalho contribuíram para o 

aumento da capacidade produtiva agrícola que possibilitou o aumento dos 

assentamentos populacionais, dando origem as primeiras cidades. 

No contexto do trabalho, o grande divisor de águas em termos tecnológicos é, 

ainda hoje, a Revolução Industrial, onde a mecanização possibilitou um crescimento 

da produção de bens de consumo fomentando o incipiente capitalismo da época. 

Com efeito, tratou-se de uma evolução tecnológica disruptiva, revolucionando 

inteiramente a sociedade, com a criação de grandes indústrias que passaram a 

concentrar os trabalhadores nos centros urbanos. No entanto, mesmo com a criação 

de postos de trabalho, as indústrias não foram suficientes para absorver toda a mão 

de obra disponível, sendo frequentes as péssimas condições de trabalho e baixos 

salários ocasionados pelo excesso de trabalhadores disponíveis para o trabalho. 

Atualmente, a evolução tecnológica encontra-se em um novo momento 

considerado disruptivo, sendo já denominado de 4ª Revolução Industrial, ou 

Indústria 4.0. que envolve a aplicação conjunta de uma sequência de novas 

tecnologias com potencial disruptivo na produção de bens e no ambiente de trabalho. 

 

2.4 A Revolução Industrial 

 

A chamada 4ª Revolução Industrial envolve a aplicação simultânea de uma 

série de novas tecnologias nos processos produtivos. Dentre estas, as mais visíveis 
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são a automação, inteligência artificial, Internet das coisas (Internet of Things, ou 

IoT) e o Big Data. 

A automação já era processo aplicado na indústria desde fins do século XX, no 

entanto, no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, alcançou 

um novo patamar ao possibilitar a automação de processos comandados em rede por 

centros de comando fisicamente distantes do centro de produção.  

Neste ponto, a inteligência artificial permite que esta automação seja criada e 

coordenada por máquinas, as quais se comunicarão através de uma rede de internet 

própria, internet das coisas. Ainda, estas máquinas terão acessos a uma infinidade de 

dados para tomar as melhores decisões, tornando todo o processo produtivo 

autômato, sem a necessidade da participação humana. 

A chamada 4ª Revolução Industrial envolve a aplicação simultânea de uma 

série de novas tecnologias nos processos produtivos. Dentre estas, as mais visíveis 

são a automação, inteligência artificial, Internet das coisas (Internet of Things, ou 

IoT) e o Big Data. 

Pode-se pensar que em um futuro próximo, teremos uma prestação de serviço 

de transporte, operado por aplicativo (nos moldes dos serviços hoje existentes de 

uber e cabify entre outros), onde a própria plataforma designará um veículo 

autônomo, definindo o melhor trajeto, analisando em conjunto o deslocamento de 

vários outros veículos da sua plataforma, ou o trajeto de preferência do usuário, 

conforme sua experiência anterior de uso. Este serviço gerará uma contraprestação 

pecuniária, sem o envolvimento de qualquer ser humano. 

Importante apontar que a 4ª Revolução Industrial, diferente das anteriores, 

evolui em ritmo exponencial, com amplitude e profundidade sem precedentes e com 

impacto sistêmico (Scwhab, 2016, p. 11), o que causa a necessidade de rápida 

adequação da sociedade a esta nova realidade. 

Com a aplicação crescente da automação e da inteligência artificial na 

dinâmica do trabalho ressurge o problema do desemprego tecnológico, já referido na 

década de 30 do século passado por Keynes (1930). No entanto, à diferença daquela 

época, nos tempos atuais há a possibilidade cada vez maior de máquinas 

substituírem humanos em tarefas intelectuais de extrema complexidade. Não sem 

motivo, diversos estudos apontam a extinção massiva de postos de trabalhos e de 
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profissões específicas com a incorporação da inteligência artificial na cadeia 

produtiva.5 

 

2.5 Trabalho na sociedade da 4ª Revolução Industrial 

 

Dentro deste cenário, a implantação das tecnologias no ambiente de trabalho 

automatiza cada vez mais os processos produtivos, exigindo menos trabalhadores 

para produzir os bens que a população mundial exige (Rifkin, 1995, p. 19), o que 

inexoravelmente levará à redução no número de empregos disponíveis. 

Paralelo a isso, novas formas de economia levam a experiências diferentes de 

consumo e percebe-se, com a chamada economia de compartilhamento, por exemplo, 

que a população mundial tende a exigir menos e consumir menos ao longo do tempo.  

Neste sentido, diversos estudos apontam a extinção massiva de postos de 

trabalho e até mesmo de profissões específicas (Harari, 2018) com a incorporação 

das novas tecnologias, em especial a inteligência artificial na cadeia produtiva.  

Como aponta Rifkin (1995), caberá às nações restabelecer o papel dos seres 

humanos nos processos e no meio social, redefinindo oportunidades e 

responsabilidades de milhões de pessoas.  

Neste sentido, a empregabilidade foi o ponto central das reformas trabalhistas 

ocorridas na Europa, em especial na Espanha no início da década, motivadas pelo 

crescente desemprego em face da crise econômica de 2008. Nestas reformas, se 

objetivou o aumento do emprego através da flexibilização das relações de trabalho.  

No entanto, para além da empregabilidade, importante que os Estados 

busquem soluções para uma ausência de postos de trabalho humano, o que leva a um 

passo adiante: a trabalhabilidade. 

Muito além da extinção de empregos, a automação traz a perspectiva da 

extinção de atividades executadas por seres humanos, substituindo-os 

completamente no processo produtivo.  

Além da ausência do emprego, se percebe redução impactante nas atividades 

para ocupação e remuneração das pessoas. Como aponta Harari (2018, p. 44), será 

necessário explorar novos modelos de sociedades para o período “pós-trabalho” que 

                                                      
5  Veja-se, exemplificativamente: Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo. "Robots and Jobs: Evidence 
from US Labor Markets." (2017), Rotman, David. "How technology is destroying jobs." Technology 
Review 16.4 (2013): 28-35m Miller, Ben, and Robert D. Atkinson. "Are Robots Taking Our Jobs, or 
Making Them?." ITIF, September 2 (2013). 
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se avizinha, o que implica refletir sobre economias pós-trabalho e políticas pós-

trabalho.  

Logicamente, tal modelo deverá, necessariamente, alterar a base social, hoje 

centralizada no trabalho, não só como forma de subsistência (através da renda 

gerada pelo trabalho), mas também como forma de inserção social. Na lição de 

Antunes (2005, p. 167) a importância da categoria “trabalho” está no fato de ela se 

constituir como fonte originária de realização do ser social.  

No entanto, como adverte o autor, este “trabalho” se refere ao trabalho como 

criador de valores de uso, a partir da atuação humana para transformação da 

natureza, e não ao trabalho assalariado, típico da relação de emprego. Assim, 

vislumbra-se a necessidade de entender o trabalho como auto-atividade, efetivada 

com autonomia e domínio efetivo do ato laborativo e de investir na capacitação para 

o auto-empreendedorismo. 

Importante anotar, como aponta Frayne (2015, p. 17), que se o trabalho é hoje 

elemento de vínculo de direitos, além de critério identitário e de pertencimento 

social, tal situação decorre de uma construção histórica, não sendo característica de 

alguma ordem natural e, muito menos, estática.  

Dentro deste quadro, verifica-se que a estruturação de um sistema de 

previdência, ou até mesmo seguridade social, calcado na relação de trabalho, tal 

como concebida na sociedade industrial, não guarda relação com a sociedade atual, 

onde a dinâmica do trabalho possui natureza completamente diferente. 

 

3 financiamento da previdência social no contexto da 4ª revolução 
Industrial 
 

Como referido, a previdência social baseada no modelo de repartição, com 

financiamento a partir das contribuições incidentes sobre o salário e folha de 

pagamento exigem um número superior de trabalhadores ativos para a 

sustentabilidade do sistema. A redução do número de trabalhadores em relação a 

idosos já é prevista em face das mudanças demográficas, ocasionadas pela menor 

fertilidade e maior expectativa de vida da população. 

Em paralelo a isto, as mudanças no mercado de trabalho, com a utilização 

intensiva de automação e inteligência artificial tende a gerar um desemprego 

tecnológico com potencial de reduzir ainda mais os trabalhadores ativos.  



 

 

 
 
554 | Direitos Fundamentais 

 

Com estas mudanças, prevê-se uma grande redução do montante das 

contribuições sociais incidentes sobre o salário, exigindo outras formas de 

financiamento para o regime de previdência. 

 

3.1 Novo modelo de financiamento da previdência 

 

Diferente da sociedade industrial de fins do século XIX e início do século XX, o 

atual modelo de sociedade traz uma dinâmica das relações de trabalho marcada pela 

precarização das relações de trabalho, pelo exercício do trabalho sob outras formas 

que não o emprego, em especial a tendência recente da forma autônoma, 

intermediada por tecnologias de comunicação, já alcunhada de “uberização”- em 

referência ao modelo do aplicativo de transportes Uber. Além disso, não se pode 

ignorar o impacto do crescimento da economia de compartilhamento onde, através 

de redes de comunicação, as pessoas fazem uma espécie de troca de serviços e 

produtos reduzindo a utilização e circulação (oficial – em folha de pagamento e notas 

fiscais, p.ex.) de valores financeiros. 

Ainda, importante considerar, como já referido anteriormente, que a par das 

novas formas de trabalho, também a automação e a inteligência artificial tem 

potencial de provocar uma extinção massiva dos postos de trabalho. 

Portanto, o financiamento de um sistema de seguridade social, em especial um 

sistema de previdência social, que se dá, substancialmente, por meio das 

contribuições incidentes sobre o trabalho, não se mostra sustentável.  

Como alternativa, pode-se citar a proposta apresentada no relatório de 

Delvaux junto ao Parlamento Europeu, cujo teor acabou por não ser aprovado, mas 

que previa a incidência de uma espécie de contribuição para a seguridade social 

incidente sobre a utilização de robôs em substituição ao trabalho humano.6 

                                                      
6 A proposta 2015/2103 (INL) do parlamento Europeu previa a criação de um marco de legislação civil 
para a robótica. O texto foi aprovado, sem a contribuição social incidente sobre robôs, como Resolução 
do Parlamento Europeu, de 16 de fevereiro de 2017, que contém recomendações à Comissão sobre 
disposições de Direito Civil sobre Robótica. A redação original, não aprovada, previa: “Bearing in 
mind the effects that the development and deployment  of robotics and AI might have on employment 
and, consequently, on the viability of the social security systems of the Member States, consideration 
should be given to the possible need to introduce corporate reporting requirements on the extent and 
proportion of the contribution of robotics and AI to the economic results of a company for the purpose 
of taxation and social security contributions; takes the view that in the light of the possible effects on 
the labour market of robotics and AI a general basic income should be seriously considered, and 
invites all Member States to do so;” (disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf Acesso em 
05mar2020.) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf
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Considerações Finais 

 

A previdência social é importante ferramenta de promoção dos direitos 

fundamentais dos cidadãos. Dentro desta perspectiva, seu financiamento é ponto 

essencial para a manutenção do sistema. 

Ao longo da evolução dos sistemas de previdência o seu financiamento e sua 

cobertura sempre foram relacionados ao trabalho e aos riscos sociais decorrentes 

deste. 

Em uma sociedade em que a forma de trabalho e até mesmo a existência dos 

postos de trabalho, difere em muito do modelo industrial, que vigorava quando da 

organização dos sistemas de previdência, impõe-se que se repense a estruturação 

destes, em especial seu financiamento originado em grande parte pelo exercício do 

trabalho humano. 

Neste contexto, uma das alternativas é o estabelecimento de contribuições 

sociais incidentes sobre a utilização de robôs e inteligência artificial em substituição a 

postos de trabalho humanos como forma garantir os recursos para a manutenção dos 

sistemas de seguridade social. 
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