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APRESENTAÇÃO

O presente E-book reúne textos apresentados no XII Encontro Jurídico da Faculdade
Católica Dom Orione. São trabalhos acadêmicos-científicos desenvolvidos na interface do
Direito e outras áreas do conhecimento humano.
Por meio de um procedimento racional e sistemático os textos têm como objetivo
proporcionar respostas aos diferentes problemas sociais que são propostos, por meio de
reflexões que perpassam o processo de sistematização e produção de conhecimento.
Os temas abordados em cada capítulo reúnem estudos e pesquisas que tem como
propósito preencher uma lacuna no conhecimento, bem como procuram resolver problemas
identificados no âmbito das sociedades.
Acreditamos que a natureza multidisciplinar desse livro eletrônico é condizente com a
atual demanda de investigações acadêmicas, pois o entendimento do homem em sociedade pede
que o vejamos inserido em um mundo complexo de relações.
Esperamos que os textos compilados nesse volume possam ser enriquecedores para os
leitores, bem como para todos os demais pesquisadores que, de alguma maneira, desenvolvem
diálogos teóricos no contexto superior de ensino tendo como ponto de partida questões sociais
do desempenho humano.
Desejamos a todos uma ótima leitura!

Edison Fernando Pompermayer e Nilsandra Martins de Castro
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A biblioteca e a pesquisa científica no ensino superior

Nilo Marinho Pereira Junior1
Leontina da Cunha Nascimento2
Introdução
A pesquisa científica para ser validada percorre um longo caminho até sua divulgação,
da escolha do assunto ou tema a ser pesquisado, a um levantamento detalhado do que existe de
publicação na área, a escolha de referências em fontes seguras e um cuidado metodológico na
execução da parte escrita, assim como a escolha de fontes para divulgar sua pesquisa, são fases
necessárias e que merecem um cuidado na sua execução. E todo este caminho percorrido requer
do pesquisador um árduo tempo e disposição para que consiga ter um trabalho de qualidade e
dentro dos padrões aceitos na comunidade acadêmica. É dentro deste contexto que as
bibliotecas se fazem importantes, pois especialmente as bibliotecas universitárias conseguem
oferecer um vasto campo de opões de fontes de pesquisa e orientações de maneira a contribuir
com o pesquisador.
O trabalho tem como tema a biblioteca e a pesquisa científica, partindo do princípio
que as bibliotecas são importantes ferramentas no processo de elaboração de pesquisas
cientificas, contudo são pouco utilizadas para este fim. O artigo tem como objetivo geral
apresentar uma reflexão sobre a importância da Pesquisa Científica e o papel da biblioteca no
desenvolvimento desta pesquisa.
Foi realizada uma pesquisa descritiva, que segundo Cervo, Bervian e Silva (2007) é
uma pesquisa que procura conhecer como acontecem as diversas relações do ser humano, neste
caso como o pesquisador se relaciona com a própria pesquisa e a biblioteca. Terá uma
abordagem qualitativa, apresentando o que diferentes autores têm falado sobre a temática.
Apresentamos nos capítulos a seguir conceitos sobre pesquisa científica, sua
importância para sociedade e como ela depende de pessoas para ajudar no desenvolvimento do
conhecimento e vice-versa, bem como sua importância no meio acadêmico. Aborda também o
pesquisador, como

acadêmico e/ou

profissional,

como

sujeito

questionador, seu

1

Mestrando do Programa de Pós Graduação em Letras e Literatura da UFT; Especialista em Metodologia do
Ensino Superior pela UNIRG; Graduado em Biblioteconomia pela UFPA; Bibliotecário da UFT
2
Especialista em Docência na Educação Profissional e Tecnológica pelo IFTO; Especialista em Educação
profissional integrada à educação básica pelo IFTO; Graduada em Biblioteconomia pela UFPA; Bibliotecária do
IFPA.
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desenvolvimento dentro das universidades, e o processo criativo através de incentivos docentes
para sua autodescoberta como produtor de conhecimento. Veremos também a metodologia que
direciona a pesquisa, com alguns pontos importantes de se conhecer para desenvolver bem a
pesquisa. Outro ponto abordado é o papel da biblioteca e do bibliotecário no desenvolvimento
da pesquisa científica.
A relevância da pesquisa se dá pelo fato de que a universidade está repleta de
pesquisadores que precisam apresentar para sociedade seus resultados e para que isso aconteça
é necessário saber quais caminhos seguir, o que se dá pela metodologia e que ferramentas
utilizar, onde entra o papel da biblioteca.
A pesquisa científica
A cada dia o homem busca mais soluções para seus diversos questionamentos, o
mundo gira em torno de perguntas e respostas, fazendo assim com que a pesquisa seja cada vez
mais relevante no processo de desenvolvimento da humanidade.
Desde muito tempo as pessoas são chamadas a pensarem, a darem respostas, a
intelectualizarem os questionamentos do mundo, principalmente aqueles indivíduos que
passam por uma universidade. Esta instituição educacional tem como principal ideia segundo
Santos (2004, p. 13) “recolher, organizar, transmitir e criar, seja descobrindo, seja inventando,
a ciência do Homem.” Ou seja, preocupando-se em desenvolver a ciência que comprova e dar
a base para as diversas respostas que são encontradas com ajuda da pesquisa que no meio
acadêmico é conhecida como pesquisa científica.
A pesquisa científica pode ser entendida como a busca por respostas para os
questionamentos humanos, para Santos (2004) ela é uma atividade intelectual intencional que
visa a responder às necessidades humanas. Podemos dizer então que é uma pesquisa mais
elaborada, com estudos e comprovações que procuram atender ao ser humano em sua busca
pelo conhecimento.
Gil (2002, p. 17) apresenta a pesquisa científica, sendo esta forma de solucionar
problemas propostos através de informações fieis e confiáveis, sendo ela gerada ou
simplesmente reorganizada, como observamos a seguir:
O procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas
aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de
informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação
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disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente
relacionada ao problema.

Uma característica a ser considerada na pesquisa cientifica é que ela não pode ser
realizada de qualquer forma, sem nenhum comprometimento ou direcionamento, como nos
mostra Schwartzman (1988) dizendo que a importância da pesquisa depende de sua qualidade
[...], pois é algo deveras importante que deve ser bem realizada para dar segurança aos que a
utilizarem, caracterizando assim o seu lado cientifico.
A pesquisa científica, bem diferente do que um simples “jogo” de perguntas e
respostas, faz com que a sociedade esteja mais segura e melhor informada acerca de situações
importantes para o seu desenvolvimento, refletindo no futuro da sociedade, como defende
Moraes e Amato (2006) ao afirmar que as pesquisas científicas devem ter reflexos sociais e as
preocupações com o futuro tornam-se surpreendentes.
Contudo, infelizmente ainda não são todos que têm a consciência da importância de
contribuir para esse desenvolvimento através da pesquisa cientifica, o que faz com que muitos
pesquisadores em potencial não ofereçam sua real e significativa contribuição neste processo
de desenvolvimento do conhecimento. Isso fica claro no discurso de Moraes e Amato (2006, p.
1) quando afirmam que “[...] milhões de pessoas trabalham intensamente, dia após dia, e poucos
conseguem contribuir de maneira significativa para o bem da humanidade.” E isso, muitas vezes
acontece, não só por falta de interesse, mas por falta de preparo ou de incentivo.
Santos (2004, p. 12) defende que “o perfil profissional atual pede iniciativa,
capacidade de decisão, possibilidade de fazer diferença. [...] é urgente a geração da sabedoria
cientifica, ou seja, não basta ter dados, é necessário saber o que fazer com eles.” Com base neste
pensamento, podemos perceber que o indivíduo é mais do que chamado a contribuir com a
pesquisa, utilizando dos dados que possuem nas mãos para trazer respostas concretas e eficazes
a todos.
Este perfil pode e deve ser aplicado especialmente aos estudantes do ensino superior,
onde segundo a LDB, é necessário o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Mostrando, então, que esses alunos devem ter suas atenções voltadas para a busca de respostas.
Esta pesquisa no meio acadêmico é vista hoje como um desafio que deve ser enfrentado pelas
universidades, isso fica claro no pensamento de Beirão (2008, p. 1) ao dizer:
O desafio da universidade hoje é formar indivíduos capazes de buscar conhecimentos
e de saber utilizá-los. [...] estando diante de um problema para o qual ele não tem a
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resposta pronta, o profissional deve saber buscar o conhecimento pertinente e, quando
não disponível, saber encontrar, ele próprio, as respostas por meio de pesquisa.

Ressaltamos que quando o discente do ensino superior assume a sua função de
pesquisador, lógico que acompanhado pelos docentes, que é peça mais que fundamental neste
processo, a sociedade se fortalece, pois, estará desenvolvendo o conhecimento, através
principalmente da pesquisa científica, porém para que se possa realizar uma pesquisa científica
consistente, temos que buscar informações que estejam em um formato mais condensado
possível para economia de tempo e eficácia das fontes.
Pesquisa científica no meio acadêmico
Durante a estadia no meio acadêmico, os alunos e professores são chamados a
produzirem conhecimento como resposta aos questionamentos pessoais e científicos, mas para
que isso aconteça com sucesso este aluno ou professor deve ter um assunto que o interesse e o
faça buscar solução para um problema, sendo assim chamado de pesquisador. (MORAES;
AMATO, 2007, p. 99).
Neste momento vemos a relevância da pesquisa científica na academia, dela nascem
às principais produções acadêmicas como as monografias, teses e dissertações que cada dia
mais impulsionam o conhecimento e o desenvolvimento, legitimando assim o papel das
universidades como formadora e disseminadora do conhecimento.
Para que tenhamos uma melhor percepção de como a pesquisa científica é utilizada na
universidade, vamos conhecer um pouco melhor essas produções e procurar entender como a
pesquisa é importante em seus processos de elaborações.
Iniciemos pela monografia que segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 224) é definida
como
Um estudo sobre um tema especifico ou particular, com suficiente valor representativo
e que obedece a rigorosa metodologia. Investiga determinado assunto não só em
profundidade, mas em todos os seus ângulos e aspectos [...] Contribuição importante,
original e pessoal para ciência.

A monografia é comumente utilizada nos cursos de graduações e pós-graduações (Lato
senso), sendo resultado de vários processos relacionados à pesquisa. (FRANÇA;
VASCONCELOS, 2004). Elas costumam ter a característica de serem utilizadas para obtenção
de grau ou para conclusão de especializações.
Outros trabalhos elaborados no meio acadêmico são as Teses e Dissertações,
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conceituadas por França e Vasconcelos (2004, p. 35) da seguinte forma:
Constituem o produto de pesquisas desenvolvidas em cursos de nível de pósgraduação (mestrado e doutorado). Abordam um tema único, exigindo investigações
próprias à área de especialização e métodos específicos. Devem ser escritas no idioma
do país, onde serão defendidas, com exceção daquelas pra obtenção do grau de mestre
ou doutor em línguas estrangeiras.

Já em um patamar mais elevado na realidade acadêmica, as teses e dissertações estão
associadas aos cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, sendo estes
trabalhos utilizados para conclusão do curso e como requisito para obtenção do título almejado,
no caso, mestre ou doutor.
No caso da tese e da dissertação, França e Vasconcelos (2004, p. 36) esclarecem que
“a diferença entre tese e dissertação se refere ao grau de profundidade e originalidade exigido
na tese, defendida na conclusão de curso de doutoramento.” Apesar de algumas diferenças,
ambas possuem importância muito relevante na produção do conhecimento, onde cada uma
apresenta sua característica especifica.
O pesquisador no ensino superior
Tão importante quanto ter um tema, um problema, uma questão a ser resolvida no
processo de pesquisa, é ter alguém que cuide desse processo, a essa pessoa chamamos de
pesquisador, que no ensino superior pode ser tanto os discentes como os docentes.
Estes pesquisadores são homens e mulheres que apresentam dúvidas, indagações e
questionamentos, e não pessoas dotadas de certezas. Eles trazem consigo algo desconhecido
que tem desejo pela descoberta. (ROMÃO, 2005). Não temos como dissociar essas
características do pesquisador acadêmico, que ao chegar à universidade está cheio de perguntas,
de dúvidas, sedento pelo saber, pelo conhecimento.
Ao entrar na universidade o aluno já é inserido numa realidade de pesquisa através de
uma iniciação cientifica que estará presente em toda sua vida acadêmica, isso é bem apresentado
por Amoras (2010) ao falar da relação aluno e pesquisa em que este se relaciona com a pesquisa
a começar pela iniciação científica, as aulas práticas também favorecem o interesse, palestras,
TCC, estudos individuais e eventos científicos.
Mas para ser um pesquisador, além da curiosidade e do anseio por respostas, é
necessário possuir algumas qualidades intelectuais e sociais que permitirão que a pesquisa tenha
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sucesso. Gil (2002, p. 18) nos apresenta algumas dessas qualidades, são elas:
a) conhecimento do assunto a ser pesquisado; b) curiosidade; c) criatividade; d)
integridade intelectual; e) atitude corretiva; f) sensibilidade social; g) imaginação
disciplinada; h) perseverança e paciência; i) confiança na experiência.

Infelizmente muitas pessoas que entram neste ramo de pesquisa, não são preparadas
adequadamente para desenvolver estas qualidades, e por isso acabam não desenvolvendo seu
trabalho de forma esperada, com maior qualidade e maior êxito.
Podemos tomar como exemplo desta situação o próprio trabalho de conclusão de
curso, que todos os alunos ao entrarem na academia sabem ou passam a saber que deverão
apresentar, seria então, o melhor momento para iniciar as qualidades citadas anteriormente,
mesmo porque, sua vida enquanto acadêmica passará a se confundir com a pesquisa, seja em
pequenos trabalhos ou na intenção da conclusão de seu curso.
No meio acadêmico, podemos observar que muitos pesquisadores chegam nesta etapa
da vida, sem uma preparação sólida no que diz respeito à pesquisa. Por isso, acabam sentindo
muitas dificuldades quando se deparam com a realidade acadêmica que exigem deles estar em
constante pesquisa para desenvolver o conhecimento.
É ai que entra a metodologia da pesquisa, que como uma disciplina no ensino superior
tem o objetivo, suprimir a falta de preparação dos alunos no ensino básico, para que assim, na
sua vida acadêmica este aluno possa ter menos dificuldade com a elaboração de pesquisas.
Beirão (2008, p. 1) defende essa participação do aluno de graduação na pesquisa ao afirmar
que:
É dentro desta perspectiva que a inserção precoce do aluno de graduação em projetos
de pesquisa se torna um instrumento valioso para aprimorar qualidades desejadas em
um profissional de nível superior, bem como para estimular e iniciar a formação
daqueles mais vocacionados para a pesquisa.

Essa inserção é fundamental para que o aluno desenvolva mais rápido as qualidades
antes citadas, em especial para aqueles que já possuem vocação para a pesquisa, mas que
precisam de um incentivo para descobrir e desenvolverem este dom.
O pesquisador da graduação dificilmente não continuará sua vida de pesquisa após a
formatura, pois passa a desenvolver mais ainda o processo de busca pelo conhecimento, mesmo
estando em uma área profissional de atuação. Na atualidade é cada vez mais comum, a busca
por cursos de pós-graduação, que é a oportunidade de profissionais graduados continuarem no
ramo da pesquisa contribuindo para o desenvolvimento do saber.
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Metodologia da pesquisa científica
Como foi comentando, a pesquisa científica não é feita de qualquer maneira, para que
ela seja realizada com eficácia são necessários alguns procedimentos importantes que dão a
característica cientifica para o levantamento, esses direcionamentos são estipulados através da
metodologia. E antes de conhecermos um pouco desses direcionamentos é necessário que
saibamos um pouco do que seja essa metodologia da pesquisa científica.
Rodrigues (2007, p. 1) diz que a metodologia científica “É um conjunto de abordagens,
técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição
objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática.” Percebemos então, que a pesquisa
cientifica é direcionada através da metodologia para poder ter um padrão no seu
desenvolvimento, é tão importante que na universidade é disciplina para, senão todos, quase
todos os cursos.
É conveniente ressaltar que a pesquisa além de métodos para sua busca, deve seguir
normas para a tabulação e apresentação de seus resultados, sendo necessário que o seu
responsável se preocupe com a forma de pesquisa, o tipo de texto e como será apresentado para
a sociedade como especifica Moura (2005, p. 2):
A metodologia científica ensina desde como fazer uma pesquisa bibliográfica, a ler e
analisar os textos, resumos, ou seja, como fazer o próprio trabalho intelectual sobre o
tema, até a como expor o trabalho feito, colocá-lo no papel, e divulgá-lo nos meios de
publicação científica, ou seja, escrever um artigo sobre o trabalho, publicá-lo em um
congresso profissional, até escrever um livro!

Desconhecer pequenas regras ou mesmo não as valorizar pode fazer com que a
pesquisa seja de nível inferior ao que se espera, pois não segue padrões que facilitam sua
divulgação e entendimento. Percebe-se a importância destas regras determinadas pela
metodologia da pesquisa, ao ponto de existirem órgãos nacionais e internacionais que se
preocupam especificamente com esses assuntos, como é o caso da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - BNT e ISO. As maiorias das bibliotecas universitárias possuem uma
assinatura online/e ou físicas de Normas Técnicas que abrangem diversas áreas de interesse de
acordo com a demanda e cursos oferecidos na instituição, as quais poderá servir de apoio ao
pesquisador.
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Fases da pesquisa científica
Através da metodologia, são determinadas as fases que a pesquisa deve seguir e como
devem ser executadas para que haja um bom desenvolvimento do trabalho. Marconi e Lakatos
(2005, p. 160) descrevem essas fases como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Escolha do tema;
Levantamento de dados;
Formulação do problema;
Definição dos termos;
Construção de hipótese;
Indicação de variáveis;
Delimitação da pesquisa;
Amostragem;
Seleção dos métodos e técnicas;
Organização do instrumental de pesquisa.

Se o pesquisador conseguir seguir estas fases, sua pesquisa terá mais facilidade no
momento da execução e a probabilidade de ter bons resultados será bem maior.
Apresentação gráfica
Outro ponto que a metodologia da pesquisa se preocupa é a forma de apresentação do
resultado final da pesquisa. Como é escrito, os padrões gráficos, formato de papel, estilo de
fontes, normalização, encadernação e demais aspectos relacionados diretamente com o produto
final.
Esta apresentação segue muitas vezes as solicitações da ABNT, mas também as
recomendações de determinadas instituições que costumam publicar esses resultados das
pesquisas.
Santos (2004, p. 40) ao falar da apresentação gráfica defende que:
É importante que se distinga um texto pelo seu formato gráfico [...]. Deve-se também
saber que esses formatos de texto, especialmente o formato relatório e o formato
monografia, são solicitados frequentemente no meio acadêmico como formas de
complementares e exclusivas de avaliação/promoção docentes e discentes.

Então, podemos dizer que bem como as formas de pesquisa, o formato gráfico
apresentado no texto tem um papel muito relevante, merecendo então uma particular atenção
dos elaboradores da pesquisa.
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Fontes de pesquisa
Infelizmente muitos pesquisadores não conhecem, ou mesmo quando conhecem, não
têm o cuidado na escolha da fonte onde será encontrada a informação que dará suporte a sua
pesquisa.
Essa fonte é de interesse dos leitores/avaliadores, que precisam saber muitas vezes a
veracidade das informações. (SANTOS, 2004, p. 83). De nada adianta ter uma boa pesquisa e
não ter fontes confiáveis que sustentem as respostas dadas.
Santos (2004, p. 83) diz que os materiais escritos e pessoas importantes ou peritas na
área estudada são as principais fontes de informações, pois esses oferecem informações
adequadas e prontas sobre assuntos pesquisados. Gil (2002, p. 64) confirma o pensamento de
Santos ao defender que:
Para identificar as fontes bibliográficas adequadas ao desenvolvimento da pesquisa, a
contribuição do orientador é fundamental. Recomenda-se também a consulta a
especialistas ou pessoas que já realizaram pesquisas na mesma área. Essas pessoas
podem fornecer não apenas informações sobre o que já foi publicado, mas também
apreciação crítica do material a ser consultado.

Outras fontes importantes de informação são os materiais já produzidos como teses,
dissertações, livros e artigos na área pesquisada. Estas fontes apresentam segurança e ainda
possibilitam agilidade no desenvolvimento do trabalho e com o advento da internet o volume
de informações disponíveis alcança um volume exorbitante, surgindo também a necessidade de
treinamento de profissionais capazes de reconhecer as fontes e as maneiras mais eficientes de
acesso.
Papel da biblioteca na pesquisa científica
Ao entendermos os conceitos aplicados à pesquisa científica nos conduzimos também
aos questionamentos acerca da importância do papel da biblioteca no que concerne a produção
da pesquisa científica dentro das universidades, usaremos o termo biblioteca universitária por
entendermos que ao se referir a pesquisa científica automaticamente estaremos tratando de
curso superior, papel este que cabe as universidades e Institutos de Ensino.
Primeiramente temos que analisar o papel do bibliotecário como gestor desta
interseção o que requer uma análise nos primórdios da criação das bibliotecas onde o
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conhecimento era visto como instrumento de poder e as igrejas e mosteiros foram os grandes
guardiões dos ricos acervos das antigas bibliotecas.
O bibliotecário foi ao longo do tempo desmitificando esse papel de guardião do saber
para ser um divulgador do saber, cabendo a este profissional, não mais somente organizar livros,
mas criar mecanismo cada vez mais eficaz de fazer com que a informação chegue de maneira
mais apropriada possível ao seu leitor, através das diversas fontes, mesmo que não tenham em
sua posse o material físico. (CARVALHO, 2004). Nesse contexto o bibliotecário passa a ter
mais envolvimento com o ensino e a pesquisa dentro das universidades, se apropriando cada
vez mais de seu espaço e criando caminhos para dar suporte a produção científica, incorporando
tecnologias e estimulando o compartilhamento de informação.
Ao voltarmos nosso olhar para o espaço físico da biblioteca como suporte de serviços
para produção de conhecimento, temos que destacar os investimentos que estão chegando nesta
área, pois a maioria das bibliotecas, segundo Caetano (2013, p. 112), sofrem com a falta destes
investimentos e orçamentos insuficientes para aquisição de acervos e equipamentos,

No âmbito das bibliotecas universitárias brasileiras, muitos são os desafios neste
início de século XXI como, por exemplo: os insuficientes recursos financeiros; a
dificuldade de capacitar os recursos humanos; e a fragilidade da infraestrutura física
e tecnológica. Entretanto, mantém-se a principal missão voltada à efetiva contribuição
ao tripé-universitário (ensino, pesquisa e extensão), e da ampla formação humana e
social.

Dentro deste tripé universitário podemos destacar o comprometimento dos
profissionais da área da informação em oferecer diversos serviços e produtos que visam
estimular o ensino e a pesquisa.
Ressaltamos, que principalmente hoje as bibliotecas têm sofrido forte influência das
tecnologias da informação, no que tange seus serviços e produtos oferecidos para melhor
atender seus usuários, permitindo mais agilidade e eficácia no seu processo de pesquisa. Freitas,
Bolsanello e Viana (2008, p. 91) apresentam alguns desses serviços:
[...] reserva de livros pela Internet, o serviço de empréstimo domiciliar, o serviço de
consulta à base de dados das bibliotecas (consulta ao acervo realizada in loco ou pela
Internet, utilizando recursos de busca por título, por autor, por palavras-chave etc.),
consulta ao Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de
Nível Superior (Capes) e também o acesso à Internet para fins de pesquisa.

É importante perceber que estes serviços característicos das bibliotecas, como já foi
mencionado, vêm sofrendo melhorias, principalmente com a evolução da tecnologia da
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informação, que tem permitido um leque maior de possibilidades aos pesquisadores,
possibilitando que estes, além de terem mais fontes de informações à sua disposição, também
podem ter maior segurança quanto a sua origem e veracidade.
Por fim, as bibliotecas têm papel importante na disseminação dos resultados das
pesquisas realizadas no meio acadêmico, pois além de serem depositárias das monografias,
dissertações e teses, hoje as bibliotecas têm se empenhado em divulgar estas produções para a
sociedade, com o intuito de fazer conhecida a pesquisa científica, mas também com a intenção
de oferecer novas fontes de pesquisas para outros pesquisadores.
Considerações finais
Até pouco tempo circulava uma propaganda do Canal Futura que dizia: “não são as
respostas que movem o mundo, são as perguntas!” Ao fim deste trabalho, podemos apoiar-nos
nesta frase e dizer que a pesquisa está sempre movendo o mundo, pois sempre existem
perguntas, questionamentos que devem ser solucionados em nossa sociedade, de forma especial
nas instituições de ensino superior.
Porém, é fato que para as respostas serem encontradas e disponibilizadas de forma
eficaz é necessária a utilização da metodologia da pesquisa, para que não se tenha trabalhos mal
elaborados. O processo de pesquisa não pode ser realizado de qualquer maneira, por isso a
existência da biblioteca deve ser mais valorizada no desenvolvimento educacional do cidadão,
para que este tenha mais facilidade de exercer sua função de pesquisador na sociedade.
Após conhecermos um pouco mais desse processo de pesquisa, podemos concluir que
a utilização da metodologia permiti uma facilidade maior na busca por respostas e na forma
com que essas respostas são divulgadas para o mundo, eliminando algumas dificuldades que
são enfrentadas por muitos pesquisadores que não têm muito contato com esta disciplina, dando
aos trabalhos produzidos um caráter mais oficial e padronizado. Além de facilitar e agilizar a
vida do pesquisador, quando este segue as etapas propostas pela metodologia na elaboração de
sua pesquisa. É importante que a disciplina metodologia da pesquisa tenha uma maior
visibilidade na academia, pois dará muitas colaborações para a vida de diversos futuros
pesquisadores.
É importante que os futuros pesquisadores tenham realmente um real contato com a
biblioteca ainda na fase embrionária da pesquisa, buscando todos os tipos de suporte
informacional que a mesma possa oferecer. Muitos pesquisadores ainda desconhecem todos os
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serviços que uma biblioteca dispõe e que irão ajudá-lo desde o início da escolha do tema até a
definição da pesquisa, oferecendo uma vasta oferta das produções existentes, seja através das
bibliografias disponibilizadas na biblioteca, ou em sites como a Biblioteca brasileira de teses e
dissertações, ou o portal da CAPES, entre outros.
Outro ponto relevante a ser considerado são as ofertas de cursos, oficinas ou palestra
que são oferecidas pelas bibliotecas na área de metodologia e normalização de trabalhos e que
podem contribuir com o método de organização da pesquisa. Por fim, a biblioteca serve de
instrumento essencial no processo da pesquisa científica, porém a falta de divulgação de seus
serviços e a falta muitas vezes de parceria entre corpo didático, gestão e biblioteca a fazem
perder espaços dentro deste processo.
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Vulnerabilidade psicossocial docente e a síndrome de Burnout
Mayara Benicio Galvão1
Daniel Cervantes Ângulo Vilarinho2
Introdução

A influência de fatores sociais no processo de adoecimento parte da premissa de que a
saúde é um fenômeno social e humano, levando em consideração os aspectos do meio em que
se vive e o labor que exercemos. As evidências da experiência nos permitem observar que existe
uma relação irrefutável entre o processo social e o processo saúde-doença.
De um lado, a vertente social e do outro a biológica sem que percebamos como um se
transforma no outro. Sendo assim, acredita-se fortemente que o meio em que se nasceu ou se
vive, bem como a profissão desempenhada, são causas determinantes ou agravantes dos tipos
de patologias físicas e mentais adquiridas, salvo os casos genéticos.
No entanto, o estudo da presente temática ainda é escasso, principalmente no que
pertence à saúde mental voltada às profissões. Nesta extensa jornada de pesquisa, um dos
caminhos iniciais a se percorrer é considerar a natureza complexa, subjetiva e contextual da
relação entre saúde-enfermidade e processos constituintes das iniquidades sociais, realçando o
aspecto da vulnerabilidade, bem como o caráter de relacionamento entre os sujeitos humanos e
seus meios (ambiental, cultural, social e histórico).
Desse modo, ressalta se que para representarmos uma fonte potencial de risco à saúde,
necessitamos estar em consonância com o fator epidemiológico da coletividade humana. Não
se explora somente o ambiente agressivo a que os grupos estão sujeitos, mas um sistema
complexo dos efeitos patológicos. No contexto desta proposta de reflexão da influência do meio
profissional como fator determinante na saúde mental, principalmente do professorado,
encontra -se a necessidade de combate às doenças e vulnerabilidades por ele geradas.
A ausência de mecanismos, políticas públicas e legislações que garantam a efetividade
do direito social mínimo de acesso à saúde e outros básicos, seja para reprimir ou prevenir a
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síndrome de Burnout, coloca o docente em situação de vulnerabilidade e exclusão social. A
esmagadora maioria da população brasileira sofre não somente com a omissão criminosa do
Estado, mas também com a conduta comissiva deste, que privilegia parcelas mínimas e
aquinhoadas da sociedade, caracterizando verdadeira destruição dos direitos humanos, opondose escancaradamente à essência que legitima a razão de existência dele mesmo.
Da mesma forma que ocorreu com outras profissões, a demanda de trabalho do
professor da rede pública de ensino passou por profundas reformas. As modificações em alusão
não se referem apenas às condições objetivas de execução da função docente. As mesmas são
intrínsecas à mudança do próprio contexto social que vivenciamos. Os professores e o sistema
de ensino necessitam preparar os alunos não para o momento presente, mas para a sociedade
do futuro, que é indubitavelmente muito diferente da atual. (ESTEVE, 1999, p. 21).
É incontestável o fato de que houve a proletarização do trabalho docente, onde as
condições para o exercício da profissão e as frustrações mediante a impossibilidade de
realização profissional são fatores que têm levado inúmeros profissionais a desistirem da
vocação. De outro ladro, os profissionais que ainda permanecem na função estão mentalmente
doentes. (ESTEVE, 1999, p. 21).
Pesquisas que versam sobre a saúde desta classe indicam que os problemas
emocionais, como o estresse e a síndrome Burnout, são consequências notórias do desgaste
diário ao qual o professor é exposto incessantemente no relacionamento com os alunos e a
escola. Além da sobrecarga de trabalho burocrático exigido pela mesma, a precarização do
trabalho, a perda de autonomia, o contexto socioeconômico, violências verbais e físicas e as
condições de vida dos alunos, ainda restam-lhes os obstáculos da vida pessoal. (LANDINI,
2006).
Dentre as várias definições de Burnout apontadas pela ciência, pode-se resumir que
esta “é uma síndrome através da qual o trabalhador perde o sentido da sua relação com o
trabalho.” (CODO, 2006, p. 238). Em apartada síntese, é uma desistência da profissão. O
trabalhador perde o sentido em sua realização profissional e abandona a carreira
inconscientemente.
Ocorre, que as autoridades e a gestão escolar ainda não se atentaram para as
consequências devastadoras desta patologia profissional, pois este problema levará,
gradativamente, à falência dos sistemas de ensino. Provavelmente, o crescente e alarmante
contingente de professores afetados pela síndrome do desgaste ainda permanecem no exercício
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da docência, o que se traduz em um déficit imensurável na qualidade de ensino. Além disso, é
certo que haverá o aumento expressivo da desistência destes profissionais.
Incumbe-nos ainda consignar o desprestígio social de um labor tão essencial à
sociedade com baixos salários, a falta de reconhecimento da importância do trabalho docente e
a desvalorização da função. Futuramente, é possível que vivamos uma espécie de crise
educacional por falta de profissionais. Ainda há de se vislumbrar a questão da falência
financeira do sistema educacional estatal, em virtude de demandas trabalhistas por assédio
moral contra o Estado e as instituições educacionais, precipuamente por danos morais e
materiais.
É cediço que o sistema de educação público necessita de melhorias emergenciais, mas
também reconhecemos que existe a culpa negligente da maioria dos pais, que transferem para
a escola, na pessoa do professor, uma responsabilidade que não lhe cabe, como, por
exemplo, afeto e correção comportamental de seus filhos.
Apesar da significância dos distúrbios mentais para a degradação do ensino no país, a
saúde psíquica ainda é bastante negligenciada e estigmatizada. A reestruturação dos serviços
públicos de saúde com ênfase no treinamento dos profissionais de cuidados iniciais para a
identificação de quadros mais acentuados, tem sido a medida adotada por países nos quais essa
problemática vem sendo ventilada há mais tempo. (BENDASSOLI, 2011).
Em face da intensa vulnerabilidade da população docente, que vem adquirindo e
acentuando patologias psicossociais em detrimento da função que desempenha, especialmente
a síndrome de Burnout, esta classe requer notoriedade e implementação de estratégias de
políticas públicas e sociais, que modifiquem a estratificação da sociedade.
Assim sendo, realizar-se-ão pesquisas interdisciplinares voltadas para a referida
vulnerabilidade social e profissional, bem como para a compreensão desta dentro das dinâmicas
regionais, permitindo-nos entender e implementar ações que possibilitem a superação desta
exclusão e a constituição de mecanismos que contribuam ao desenvolvimento educacional do
país.
Qual a relação entre doenças e meio em que se vive? O que são grupos sociais
vulneráveis? O que se entende por vulnerabilidade psicossocial? Os professores possuem algum
tipo de vulnerabilidade no desempenho da função docente? O que é a síndrome de Burnout?
Existem políticas públicas para a prevenção ou repressão desta síndrome? Quais são os
mecanismos de proteção à saúde do docente? O que poderia ser feito para solucionar este
problema de saúde mental coletiva da classe docente?
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Metodologia

Nossos estudos são baseados em pesquisas bibliográficas, realizadas a partir do
levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos,
como livros, artigos científicos, páginas da web, sites e outros. Quanto à finalidade, a
investigação é básica e estratégica, buscando-se propagar conhecimentos que possam
eventualmente ser utilizados para a solução de problemas conhecidos.
No que tange aos objetivos, o artigo é descritivo e exploratório. Quanto à abordagem,
qualitativo, tendo em vista que o critério para a identificação dos resultados não é
numericamente exato, mas valorativo. Quanto ao método, a pesquisa é dedutiva, partindo-se da
observação de uma situação geral para explicar as características particulares de uma
problemática específica.

Discussão

A Organização Internacional do Trabalho instituiu condições de trabalho para os
professores, ao reconhecer que estes ocupam uma posição fundamental na sociedade, tendo em
vista que estes são os responsáveis pela formação do cidadão para a vida. (OIT, 1984). As
mutações sociais, as reformas educacionais e os modelos pedagógicos oriundos das condições
de trabalho dos professores, ocasionaram mudanças na profissão, estimulando a necessidade de
formulação de políticas públicas por parte do Estado.
De acordo com Souza (2003), até a década de 1960, parte considerável dos
trabalhadores do ensino possuíam uma certa estabilidade no emprego, além de certo prestígio
social. Além disso, a partir da década de 70 as demandas da população por proteção social
provocou o crescimento do funcionalismo público. Naturalmente, o papel do professor
extrapolou a mediação do processo de conhecimento.
Portanto, estendeu-se a missão do profissional para muito além da sala de aula,
estreitando os laços entre a escola e a comunidade. O professor, além de ensinar, deve participar
da gestão e do planejamento escolar, o que significa uma dedicação mais ampla.
Em contrapartida, embora o sucesso da educação dependa do desempenho da
docência, a administração escolar pública não fornece os meios pedagógicos necessários à
realização das atividades, cada vez mais complexas. Os professores são compelidos a buscar,
então, por meio de seus próprios recursos, formas de requalificação e aperfeiçoamento, que se
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traduzem em aumento não reconhecido e não remunerado da jornada de trabalho.
(BENDASSOLI, 2011).
Ressalta-se que o sistema escolar transfere ao profissional a responsabilidade de suprir
as lacunas existentes nas próprias instituições educacionais, cujas, sem fornecerem quaisquer
subsídios e apresentando uma série de deficiências, impõe mecanismos rígidos e redundantes
de avaliação.
Na última década, à docência tornou-se, por demandas sindicais, tema central de vários
estudos, debates e investigações. Na rede pública, as precárias condições de trabalho docente
demonstraram sua associação com transtornos psíquicos e a elevada prevalência de
afastamentos por motivos de doença na categoria. (BENDASSOLI, 2011).
As condições de trabalho, o meio e as circunstâncias sob as quais os docentes
mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os desideratos da
produção escolar geram desgaste e sobrecargas psicofisiológicas. Se não há tempo para o
descanso necessário, são desencadeados transtornos mentais. (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA,
2009).
Pesquisas vêm sendo realizadas e apesar de ainda insuficientes, identificou-se que o
número de professores que apresentam sintomas de exaustão emocional, estresse, síndrome de
Burnout, cansaço mental, esquecimento e outras patologias relacionadas ao trabalho são
consideravelmente elevados. (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009).
O trabalho humano é essencial para o bem-estar, tanto físico quanto mental e ao
mesmo tempo em que auxilia o indivíduo na construção de identidade por meio da sensação de
realização, em outro extremo, quando estas expectativas são frustradas, o trabalho pode se
tornar nocivo à saúde. (BENDASSOLI, 2011).
É cediço que o exercício profissional exerce forte influência na saúde mental do
indivíduo, podendo desencadear fatores psíquicos prejudiciais ou benéficos, a depender do
ambiente em que labora.
Não restam dúvidas de que a saúde psíquica desta categoria profissional está
consideravelmente afetada, tendo em vista que, o aumento das demandas do dia a dia da
docência ainda envolvem participações em outras atividades extraclasse além de ministrar aulas
e planejá-las. Assim sendo, deveres familiares e sociais ficam em último plano.
No mundo, notadamente no Brasil, o mercado vem exigindo maior qualificação e
domínio educacional dos professores. Em pleno século XXI, onde a sociedade encontra-se
inserida num contexto capitalista, desenvolvendo mão de obra multifuncional, os pais
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terceirizam a responsabilidade de educação dos filhos ao professor. (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA,
2009).
Portanto, ainda é bastante confuso o discernimento da verdadeira função do mesmo,
onde muitas vezes, os profissionais da rede pública de educação no Brasil ainda se deparam
com a necessidade de responsabilizarem-se pela educação dos alunos. Esta sobrecarga de
obrigações docentes, que vão muito além da transmissão de conhecimentos e aprendizagem,
desencadeiam uma série de transtornos emocionais desta classe. (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA,
2009).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), em seus artigos 12, 13 e
14, determina as incumbências dos estabelecimentos de ensino no Brasil e a competência dos
docentes, esclarecendo que o trabalho docente está além da sala de aula, devendo ainda interagir
com a sociedade local, com a gestão da escola, a organização e implementação do projeto
pedagógico, tendo que incluir-se em conselhos, entre outros desígnios necessários ao ambiente
escolar. Posto isto, é notório que houve expansão e acúmulo das funções docentes.
Assunção e Oliveira (2009) afirmam que o sistema educacional brasileiro espera que
o docente chegue à escola com formação máxima e ainda tenha motivação gratuita para
desempenhar seu papel, apresentando domínio dentro da sala de aula, com a capacidade para
atender a diversidade que é demandada atualmente pelo próprio sistema educacional e pelo
público escolar.
Portanto, é dever da administração escolar zelar e se fazer cumprir os propósitos da
educação, visando fazer mediações entre os interesses escolares e da sociedade, além de
promover o bem estar dos colaboradores da escola, buscando equilibrar a organização dentro
do meio escolar com qualidade, oferecendo apoio, tranquilidade e segurança aos profissionais
do setor, criando condições para a realização de transformações sociais positivas, por meio de
projetos que intervenham positivamente na construção das relações sociais de sua comunidade
local. (RUSSO, 2004; MICHELS, 2006).
O sistema educacional brasileiro ainda não apresenta condições favoráveis de trabalho
para a classe docente, pois estes se deparam com diversos fatores ambientais que influenciam
negativamente no planejamento e no desenvolvimento de suas atividades, como a falta de
estrutura física das escolas, que vão desde a iluminação inadequada, ruídos, ambientes em
condições de higiene precária, cadeira desconfortável, ausência de materiais de expediente
necessários e materiais eletrônicos como datashow, computador, acesso à internet, e outros,
ainda tem as superlotações das salas de aulas. (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009).
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A sobrecarga ocupacional pode acarretar diversas patologias referentes à saúde física
e mental. De acordo com Lima e Lima-Filho; Valério, Amorim e Moser (2009), grande
porcentagem da classe docente, principalmente sujeitos do sexo feminino e casados, apresentase com exaustão emocional, depressão, síndrome de Burnout e alto aparecimento de sintomas
de desequilíbrio psíquico, como ansiedade, estresse, cansaço mental, esquecimento, insônia,
angústia, dores musculares constantes, gramelona nas cordas vocais, tensões musculares como
dores nas pernas e costa, dentre outros.
Ademais, os professores ainda têm uma tendência a não perceber o desenvolvimento
da doença, além de não munir-se da preocupação adequada em cuidar dos sintomas
apresentados. No entanto, o sofrimento é essencial para a constituição da saúde mental, sendo
positivo quando proporciona ao indivíduo um nível de ansiedade em equilíbrio, pois favorece
o desenvolvimento psíquico, oferece autonomia para lidar com os problemas, resolver dilemas
e conflitos. (BENDASSOLI, 2011).
Quando o professor espera que o seu trabalho seja fonte de prazer, seja por amar o que
faz, seja também por passar boa parte dos seus dias em um ambiente escolar e não recebe desse
ambiente o que se esperava, ele passa a viver frustrado, apenas desejando que o tempo passe.
Muito infelizmente, no Brasil, ainda não temos políticas públicas de fomento ao tratamento
preventivo ou repressivo da síndrome de Burnout. A docência clama por socorro.

Considerações finais

Desde a década de 90 que estamos presenciando as mais profundas mudanças na
sociedade nas searas política, social e econômica e, consequentemente, todos estão obrigados a
se adaptarem à nova era globalizada, inclusive a escola. Acreditamos que o Burnout é um dos
resultados deste novo tempo. O desenvolvimento tecnológico impõe alterações nos conceitos
de trabalho e de trabalhador, resultando num forte impacto na sociedade como um todo.
Consequentemente, as competências da escola vêm sendo transformadas, assumindo
o papel da família, o que vem gerando insatisfação por parte desta classe profissional. Poucos
estão preparados para esta multifuncionalidade. É cediço que a realização docente está
associada a fatores como: bem-estar, garantia de saúde, segurança física, mental e social e
capacitação adequada para realizar as atividades do labor.
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A qualidade de vida no trabalho não depende somente do professor, mas também da
instituição e da sociedade em geral. Necessitamos de políticas públicas urgentes que propiciem
melhores condições de trabalho ao educador.
Grande parte dos professores tem uma jornada de trabalho exaustiva com até 60
(sessenta) horas semanais. Este ritmo frenético impossibilita um convívio familiar saudável, a
prática de exercícios físicos e outros. Possivelmente, inúmeros professores já sentiram um ou
mais sintomas da Síndrome de Burnout. Todavia, educar é um ato de amor e muitos educadores
certamente são vocacionados e ainda não desistiram desta dádiva.
Investir na saúde do professor é promover a melhora da qualidade no ensino. Assim,
ao pensar na valorização dos mesmos, está implícita a ideia de progresso na educação.
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Conceitos direcionados à percepção da responsabilidade civil pelo erro médico

Lucas Eduardo Oliveira Silva1
Jayrton Noleto de Macedo2
Romualdo Flávio Dropa3
Introdução
A medicina começou a ter como ponto de partida o emprego de diagnóstico, ou seja,
passou-se a adotar medidas de cura, para as enfermidades da época, conforme cada caso. Assim,
o mentor desta grande transformação conseguiu separar a medicina da religião, da magia e do
curandeirismo.
Com o surgimento da Idade Média, a medicina tornou-se dotada de pouca técnica até
aquele presente momento, razão pela qual, os médicos se baseavam no “achismo”, na tentativa
de cura de seus pacientes.
A Idade Moderna, por sua vez, foi marcada pela medicina mais racional, com a
evolução dos hospitais, surgimento de universidades, o diagnóstico, e os métodos de
tratamentos de modo geral, configurando assim, uma evolução na saúde pública.
Na sequência deste trabalho, passada a breve parte histórica, surge então um dos
principais interesses dessa pesquisa, que é a conceituação do erro médico, que surge em
decorrência de uma falha na prestação de serviço, e sua modalidade de culpa.
Importante o levantamento dos conceitos acerca do erro médico, pois através da
compreensão destes é que conseguimos qualificar quando há uma conduta danosa, seja ela leve
ou grave, culposa ou dolosa.
No decorrer do desenvolvimento deste trabalho foram traçados objetivos, a fim de que,
fosse levantado pautas conceituais que evidenciem o erro médico, e com o ensejo de esclarecer
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os procedimentos e as provas necessárias para a comprovação do erro e, o limite determinado
de obrigação de suas atividades conforme as espécies de contrato.
O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas, internet, sendo empregado
o método dedutivo, em que, a partir de conceitos e teses trazidas através das fontes citadas,
tornou-se possível a construção deste estudo.

Do erro médico

O erro médico é uma falha na prestação do serviço de saúde ao paciente, que venha a
causar algum dano a este indivíduo. O erro abrange um grande grupo de conceitos, seja ele por
um diagnóstico errado, uma negligencia por parte da unidade hospitalar, falha na UTI ou até
mesmo um erro causado por outros profissionais da saúde, sejam eles enfermeiros ou técnicos.
Assim, como na visão da autora Giostri, o “Erro médico pode, então, ser entendido como uma
falha no exercício da profissão, do que advém um mau resultado ou um resultado adverso,
efetivando-se através da ação ou da omissão profissional.” (GIOSTRI, 2005, p. 125).
Há de se observar, que nem sempre um erro médico estará ligado a conduta do
profissional da saúde, muita das vezes pode se concretizar por situações adversas,
incontroláveis, na qual a evolução do caso contraria a ciência médica, formando-se, assim, um
resultado indesejado pelo paciente e pelo profissional. Neste sentido, então, Giostri (2005,
p.125) diz que:
Importante, também, é não confundir “erro médico” com “insucesso”. Se erro médico
é o advento de um mau resultado para o paciente, por conta de um ato médico, devese entender que o insucesso é um mau resultado advindo para o paciente por conta de
sua resposta orgânica.

No entendimento de Giostri (2010 apud MENEZES, 2010, p. 12), o erro médico “pode,
então, ser entendido como uma falha no exercício da profissão, do que advém um mal resultado
ou resultado adverso, efetivando-se através da ação ou omissão do profissional.”
É nítido que, quando a pessoa se dirigi a uma unidade de saúde, realiza tal ato em
busca de uma solução para suas enfermidades, no entanto, quando ocorre uma situação
antagônica, ocasionada por algum tipo de erro, origina nesse cidadão um mau frustrante. Assim,
Lima (2012 apud CORREIA, 2017, p. 12):
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Será caracterizado como erro profissional, ou erro técnico, aquele decorrente de um
acidente imprevisível ou de resultado incontrolável, de curso inexorável, onde não existe a
responsabilidade do profissional e que seria diferenciado, fundamentalmente, do erro culposo
ou do erro médico que envolve a culpa do profissional, ensejando a responsabilidade civil e a
reparação.
O erro médico, constantemente, é noticiado nos meios de comunicações com bastante
frequência. A atenção recai sobre situações onde profissionais agem em desconformidade com
a ciência médica, que até mesmo na maioria dos casos associados a falta de zelo e presteza
hospitalar, culminando em erros absurdos.
Segundo Giostri (2005), como um fator importante a fim de se evitar uma possível
falha, ou diminuir o risco, deve se avaliar alguns fatores, tais como: saber ao certo o tipo da
enfermidade, as condições orgânicas do paciente, os meios de recursos a se utilizar, bem como
as unidades de atendimento disponíveis no momento.
Ainda, neste sentido, o erro médico pode estar ligado a conduta e erro de diagnóstico,
por serem, de maneira geral, passíveis de falhas, pois variam conforme a evolução clínica do
paciente. Nesse sentido, observe os apontamentos do autor abaixo:

Por tal razão, uma diagnose antes de tudo há que ser genérica. Entretanto, mesmo não
dispondo de uma certeza frente à etiologia (origem) da doença apresentada por seu
cliente – e, portanto, trabalhando com probabilidades – o médico não pode incorrer
em erro de conduta. Isto só será possível se ele estiver atento às respostas do
organismo de seu paciente, alterando ou corrigindo o diagnóstico, sempre que tal se
fizer necessário. (GIOSTRI, 2005, p. 126).

Deve o profissional, se atentar aos detalhes acerca da enfermidade, o que o paciente
está sentindo no momento do contato com o médico, pois são a partir destes dados colhidos que
haverá um diagnóstico, ou seja, a partir dos dados fornecidos serão requisitadas as diligências
cabíveis ao caso, em contrário, o fornecimento incompleto ou omisso pelo paciente, poderá
incorrer em erro de diagnóstico, progredindo-se a um erro médico.
Há casos em que existe erro do paciente, e muitas das vezes geram uma expectativa
além do possível imaginado pelo médico. Segundo Moraes (1992 apud GIOSTRI, 2005, p. 125)
“uma grande parte dos casos tidos pelos pacientes ou familiares como erro, decorre da
incompreensão sobre o que lhe foi dito, ou do que não foi adequadamente entendido.”
Giostri (2005) fala da importância da relação médico-paciente, para que melhor seja
compreendida a situação, afim de que ambas as partes desempenhem seu papel, objetivando
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solucionar a enfermidade ali presente, inclusive redige em sua obra, trechos nessa temática,
conforme abaixo:
Ressalta-se, daí a importância da boa relação médico-paciente e da necessidade de
este último estar informado da melhor e mais ampla maneira possível sobre os
prognósticos de sua patologia, independentemente dos diferentes níveis de sua
capacidade de entendimento, frente aos esclarecimentos fornecidos por seu médico (o
que também deve ser sopesado por este). (GIOSTRI, 2005, p. 126).

Dessa forma, importante levantar conceitos básicos sobre o erro médico, que como
ficou evidente, acontece nas mais variáveis formas. Observou-se que o erro médico é
caracterizado tanto pela ação quanto omissão, bem como pode ser fruto de algum profissional
que não tenha título de médico, como enfermeiros e técnicos, e até mesmo o próprio paciente
pode contribuir para a ocorrência do discutido, quando omite informações para aqueles que
estão na busca de seu tratamento e diagnóstico.

A culpa no erro médico

A culpa parte de um conceito bem amplo, que possui duas vertentes, que pode se
denominar a culpa levíssima e a gravíssima, o que acaba por impedir que se conceitue de forma
uniforme, o que seria a culpa no erro médico.
Segundo Dropa (2017), para que se configure a responsabilidade civil do médico por
erro, é necessário ao paciente provar que o profissional incorreu com uma conduta delituosa,
para que então se configure a culpa.
No erro médico, é indispensável a prova de culpa que houve no procedimento médico,
sendo então papel do paciente comprovar a conduta danosa praticada pelo profissional, no
exercício de suas atividades. Nessa linha de pensamento, Aguiar Junior (2000, p. 13) traz
esclarecimentos quanto a comprovação da culpa:

A apuração da culpa do profissional médico obedece aos mesmos procedimentos
adotados para a definição da culpa comum: diante das circunstâncias do caso, o juiz
deve estabelecer quais os cuidados possíveis que ao profissional cabia dispensar ao
doente, de acordo com os padrões determinados pelos usos da ciência, e confrontar
essa norma concreta, fixada para o caso, com o comportamento efetivamente adotado
pelo médico. Se ele não observou, agiu com culpa [...].

Estando presente elementos que compreendam a imprudência, imperícia ou a
negligência, fica então materializada a culpa, porém a culpa deve ser provada pelo paciente,
pois é seu o ônus da prova. Segundo Kfouri Neto (1998 apud SOUZA, 2017) ficará incumbida
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a vítima, provar o dolo ou culpa stricto sensu do agente, para que possa obter a reparação dos
danos sofridos.
Para Giostri (1998 apud Souza, 2017) a responsabilidade no erro médico segue os
mesmos moldes da responsabilidade civil genérica, ou seja, é obrigação de quem comete
determinada conduta, com intenção ou de forma culposa, gerando assim o dever de indenizar
os prejuízos causados a outrem, em consequência de seus atos.
Neste sentido, Dropa (2017) aponta que a partir da teoria da culpa, a responsabilidade
civil encontra fundamentos para que fique verificada a responsabilidade, por meio de
imprudência, imperícia ou negligência, conforme demonstra o código civil brasileiro. Em razão
disto, toda conduta ainda que considerada culposa, deverá o agente ficar obrigado a reparação.
Dessa forma, fica claro entender que a falta de diligência, prevenção e cuidado estão
embutidos dentro dos elementos que caracterizam a culpa, tais sejam, imprudência, imperícia e
negligência.

Imprudência

O resultado da ação por imprudência, parte do pressuposto que, o agente pratica os
seus atos sem as devidas precauções, de forma descuidada, precipitada, ou seja, deixa de
observar tais requisitos essenciais para o desenvolvimento de sua conduta, agindo sem a devida
cautela.
No ponto de vista de Lopez (2004 apud MELO, 2008, p. 80), este exemplifica a
imprudência como:

Assim, age imprudentemente o médico que sem usar as cautelas necessárias toma
atitudes precipitadas, como o cirurgião que não aguarda a chegada do anestesista e ele
mesmo se encarrega de anestesiar o paciente, provocando sua morte por choque
anafilático; ou do médico que receita penicilina sem fazer teste de alergia e, em face
disso, o cliente vem a falecer.

No exercício da medicina, espera-se uma conduta mais prudente e cautelosa, do que
em qualquer outra profissão, tendo em vista que, o bem jurídico o qual está em jogo é a saúde
e a vida do paciente. No tocante a imprudência, para Giostri (2005, p. 40) “É uma modalidade
de culpa por ação, quando o médico faz o que não devia, seja por uma má avaliação dos riscos,
por impulsividade, por falta de controle, por pressa e, até, por levianidade.”
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Segundo Kfouri Neto (2003), no campo médico existe uma dificuldade em distinguir
a imprudência da imperícia, pelo fato que o médico, ao intervir com determinada conduta não
sabendo o risco que corria, agiu com imperícia, ou porque, tendo total consciência dos riscos,
resolveu avançar além dos limites da licitude.
Neste sentido, Giostri (2005, p. 41) nos traz um exemplo de um caso que possa
acarretar conduta danosa por imprudência:

No campo prático, poder-se-ia usar como exemplo o caso de um cirurgião que opera
sem o preparo adequado do paciente, ou o faz premido pela pressa, frente a outros
compromissos que aguardam, advindo, tanto num caso como no outro, um mau
resultado para o paciente.

Para Kfouri Neto (2003, p. 96) “A imprudência sempre deriva da imperícia, pois o
médico, mesmo consciente de não possuir suficiente preparação, nem capacidade profissional
necessária, não detém sua ação.”
Há entendimentos contrários à correlação entre imprudência e imperícia, como expõe
Avecone (1981 apud KFOURI NETO, 2003, p. 96), que tem como entendimento:

Imperícia e imprudência não podem coexistir: num mesmo comportamento, uma
exclui necessariamente a outra. O médico imprudente quando, tendo perfeito
conhecimento do risco e também não ignorando a ciência médica (não sendo, pois,
imperito), toma a decisão de agir assim mesmo.

Desse modo, o profissional da medicina que comete conduta sem conhecimento
técnico prévio e acumulado, age com imperícia; e quando se conhece dos perigos, porém decide
dar continuidade na ação, estará agindo com imprudência.

Imperícia

Consiste no despreparo, na falta de conhecimentos técnicos da profissão, assim como
deixar de observar as normas, ou seja, pode ser conceituado como a falta de habilidade para o
cumprimento dos requisitos que a profissão determinada e exige.
Para Zampieri Junior e Moreira (1995 apud GIOSTRI, 2005, p. 39) define que
imperícia “É a ignorância, incompetência, desconhecimento, inexperiência, inabilidade,
imaestria na arte ou na profissão.”
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Em tese, o profissional da medicina não poderia ser considerado imperito, visto que, o
mesmo se preparou e adquiriu o conhecimento cientifico para realização de conduta médica.
De certa forma, se torna quase que inescusável o desconhecimento técnico das normas da
profissão.
Segundo Correia (2017), há divergências doutrinarias ao considerar um médico
imperito. No campo do direito, a visão é de que não se pode considerar um médico imperito,
sendo que o mesmo adquiriu o conhecimento da ciência médica e está apto à prática da
profissão, como estabelece o Conselho Regional de Medicina.
Segundo Melo (2008), a imperícia seria falta de observação das normas que regem
determinado procedimento e o despreparo para realização de tal conduta. Imperito também,
seria aquele médico cuja receita determina medicamentos para o tratamento de uma doença,
quando na verdade os sintomas apontam para outros fatores de enfermidades; ou, ainda, por
exemplo, os cirurgiões que cortam nervos ou músculos, o quais não poderiam ser suturados,
acarretando sequelas ao paciente; ou, ainda, o obstetra que, ao realizar uma operação cesariana,
corta a bexiga da paciente.
Imperícia seria então “[...] um tipo de culpa – por ação – que pode ocorrer quando o
médico se conduz de maneira errada ou equivocada, seja por falta de experiência, por
despreparo técnico ou por falta de conhecimento específico em determinada área.” (GIOSTRI,
2005, p. 40).
Portanto, podemos considerar que a medicina exige um certo conhecimento técnico
para prática profissional. É considerado inadmissível um médico desconhecedor os
procedimentos/postura/métodos inerentes à conduta dessa categoria. A falta de propriedade e
de conhecimento de tais técnicas poderão ocasionar danos ao paciente. Esses danos geram
responsabilidades para o médico, devendo esse, indenizar se for o caso. Esse fato é o exemplo
do que se considera um profissional imperito.

Negligência

A negligência é caracterizada pela omissão, pela falta de cuidado para com o paciente
em estado de precisão. Fica determinada a culpa do agente que deixou de observar as técnicas
necessárias à aplicação de determinado caso.
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Segundo Gonçalves (2003 apud MELO, 2008, p. 81) pode-se inferir que tal conceito
é dado da seguinte forma: “Espécie de preguiça psíquica, em virtude da qual deixa o agente de
prever o resultado que poderia e devia ser previsto. ”
Poderá ainda incorrer com negligência os hospitais, conforme relata Kfouri Neto
(2003, p. 92):

Também a negligência do hospital, sem a concorrência do médico, é possível. A Corte
Suprema do Colorado condenou um hospital por negligência, em virtude da lesão
causada por uma enfermeira, ao aplicar injeção no nervo ciático do paciente. Não
houve censura ao médico, nem a própria enfermeira. Apenas ao hospital, pois tais
tarefas não são supervisionadas.

Para Correia (2017), o profissional negligente assume total risco do dano, por sua
inobservância de dever à atividade médica, faltando com cautela, já que poderia ter evitado que
o dano fosse causado, se estivesse agido com a prática médica cabível.
Ainda em análise ao caso de negligência, para Santos (2003 apud MELO, 2008, p. 81):

A negligência pode ainda consistir numa conduta negativa, quando o médico seja
totalmente omisso ou atue em menor intensidade do que as circunstâncias estavam a
exigir como, por exemplo, omissão de tratamento ou retardamento na transferência
para outro especialista, ou ainda, no caso de retardamento de um parto que venha a
causar a morte ou sequelas ao feto ou a genitora.

Dentro de um rol exemplificativo, são grandiosos os casos de negligência medicam na
jurisprudência, conforme trata Kfouri Neto (2003, p. 94)
Os casos de negligência são numerosos na jurisprudência, posto que a distração faz
parte da natureza humana e vão do erro do médico desatento que receita um remédio
por outro – morfina em vez de quinino – até o esquecimento de pinça ou de outro
objeto no corpo do paciente.

A conduta desastrosa do profissional, a omissão, seja ela por parte do médico ou da
unidade de saúde, são as principais características ligadas à negligência, matéria essa
constantemente discutida em veículos de mídia, no qual diariamente é demonstrada a
indignação dos cidadãos que se sentem prejudicados.
Giostri diz que “É, pois, um tipo de culpa por omissão, efetivando-se quando o
profissional não fez o que deveria ter feito, seja por inércia, passividade, indiferença, desleixo,
descuido, menosprezo, preguiça ou, mesmo, cansaço.” (GIOSTRI, 2005, p. 41).
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Neste sentido, Magrini; Kfouri Neto (1994 apud MELO, 2008, p. 81), traz alguns casos
de incorrer em negligência:

Dentre os diversos casos de negligência profissional possíveis de corrência
destacamos: exame superficial do paciente e consequente diagnóstico falso; operações
prematuras; descuidos nas transfusões de sangue ou anestesias; emprego de métodos
e condutas antiquados e incorretos; prescrições erradas; abandono ao paciente;
negligência pós-operatória; omissão de instrução necessária aos doentes; queimaduras
por raios X; infecções propagadas por instrumentos; médico que diante do caso grave
continua deitado na sala dos médicos; médico que não conhecendo o estado clínico
do paciente prescreve-lhe medicação por telefone.

Desse modo, segundo Correia (2017), o médico tem o conhecimento de determinado
fato, habilidade e prática precisa para resolução de tal problema, porém diante de determinado
fato, sua inércia o torna negligente.
Segundo Dias (1979 apud GIOSTRI, 2005, p. 41), acerca da negligência, diz que:

É a omissão daquilo que razoavelmente se faz, ajustadas as condições emergentes às
considerações que regem a conduta normal dos negócios humanos. É a inobservância
das normas que nos ordenam agir com atenção, com capacidade, solicitude e
discernimento. Relaciona-se, no mais das vezes, com a desídia, ocorrendo por omissão
de precauções às quais o agente deveria se obrigar.

Portanto o profissional que tenha condições, mas por circunstâncias de sua vontade
deixa de realizar determinada atividade, sendo assim omisso, incorrerá com negligência,
podendo ser responsabilizado por tal ato. A legitimidade se dará por aquele que se sentir
prejudicado, ou ter seu direito violado.

Responsabilidade civil

O instituto da responsabilidade civil, como próprio nome já diz, surge com o intuito
de responsabilizar alguém, dentro de suas modalidades, trazendo amparo à sociedade.
Ressalta que “A nomenclatura da responsabilidade civil possui significado técnico
específico: refere-se à situação jurídica de quem descumpriu determinado dever jurídico,
causando dano material ou moral a ser reparado [...].” (NADER, 2016, p. 34).
Para que se compreenda a responsabilidade por erro médico, faz-se necessário,
levantar conceitos básicos sobre a responsabilidade civil, sendo ela resultante de uma atividade,
que eventualmente venha a gerar prejuízos a terceiros.
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Segundo Tartuce (2017), a responsabilidade civil surge em decorrência de um
descumprimento de obrigação, seja ela por desobediência à norma pré-estipulada em contrato,
ou por deixar de observar algum preceito fundamental ao cumprimento da atividade. Neste
sentido, para Gonçalves (2012, p. 21):

Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social, o problema
da responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o equilíbrio moral e patrimonial
provocado pelo autor do dano. Exatamente o interesse em restabelecer a harmonia e
o equilíbrio violados pelo dano constitui a fonte geradora da responsabilidade civil.

A responsabilidade civil, assim denominada, surge com o interesse de enquadrar o
indivíduo, quanto ao seu dever de reparar possíveis prejuízos acarretados a terceiros, até o
gerado por diversos âmbitos de obrigações. Dentro dessa linha, Nader (2016, p. 34) entende
que “a nomenclatura responsabilidade civil possui significado técnico específico: refere-se à
situação jurídica de quem descumpriu determinado dever jurídico, causando dano material ou
moral a ser reparado [...].”
O Código Civil brasileiro adota como regra o princípio da responsabilidade subjetiva,
isto é, fundada na culpa (arts. 186 e 927, caput), pela qual a vítima somente obterá o direito à
indenização se provar que o dano sofrido ocorreu por culpa do agente causador do dano. A
culpa aqui referenciada é a lato sensu, que inclui, além da culpa stricto sensu (imprudência,
negligência e imperícia), também o dolo.
Diniz (2008, p. 35), que também traz sua conceituação acerca de responsabilidade
civil, diz que: [...] a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou
patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem
ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.
Ainda segundo Melo (2008), o campo da responsabilidade civil, o dever de indenizar
pode até prescindir do dolo, bastando a existência de culpa, seja ela grave, leve ou levíssima.
Até porque, ainda como diz Melo (2008 apud, MONTEIRO, 1977) “na responsabilidade
aquiliana, é verdade trivial, a mais ligeira culpa produz obrigação de indenizar (in lege Aquilia
et levíssima culpa venit)”.
Assim, a responsabilidade civil tem como objetivo promover o senso de justiça perante
a sociedade, fazendo com que o indivíduo identifique que toda conduta danosa gera, além do
dever de indenizar, uma sansão e resposta do Estado, que visa garantir a perfeita harmonia
social.
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Considerações finais

O erro médico é uma falha na prestação do serviço de saúde ao paciente, que venha a
causar algum dano a este indivíduo. Porém, entendemos que este conceito abrange um grande
grupo de profissionais, que necessariamente não estão ligados somente a figura do médico.
Foi com este conceito e os demais levantados, que se criou um paralelo dentro da
modalidade de culpa, ficando claro que a materialização da culpa se dará por meio de
imprudência, imperícia ou negligencia. Dentro destas modalidades, é importante sabermos que
é indispensável ao paciente a comprovação de culpa decorrente das atividades profissionais da
medicina.
Sendo assim, ficou demonstrado a caracterização do erro médico, que incide através
de uma falha, por parte de algum agente no serviço de prestação de saúde, gerando então a
culpa, independentemente de ser leve ou grave.
Por fim, conclui-se assim, que toda a atividade ligada área da saúde, seja ela movida
por dolo ou culpa, gera uma responsabilidade civil se for danosa. Essa responsabilidade foi
elucidada no presente trabalho, permitindo assim o completo entendimento sobre os conceitos
e deveres dos profissionais da área.
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O tratamento jurídico para o assédio moral no trabalho no brasil
Lilian Dias Oliveira1
Camila B. Rossatto2
Introdução

As relações trabalhistas, ao longo dos anos evoluíram no sentido de o trabalhador ser
admitido como pessoa de direito, tornando-se assim, cada vez mais complexas. No entanto,
apesar das conquistas da classe trabalhadora em termos de legislação trabalhista, ainda é comum
ocorrerem eventos de maus-tratos, vexações e outros excessos cometidos no âmbito da relação
trabalhista.
Será abordada a problemática do assédio moral, desde as primeiras pesquisas, casos
de repercussão internacional, conceituação, modalidades e perfis de assediado, consequências
do assédio e perfil do assediador.
Sendo recorrentes as reclamações por dano moral decorrente das relações de trabalho,
o tema encontrou acolhida por parte de juristas no sentido de conceder indenização por lesão
moral e material decorrentes da relação de trabalho, notadamente por consequência do assédio
moral antes mesmo de ser este positivado de forma específica na legislação trabalhista federal.
Esta pesquisa será orientada por doutrinas jurídicas, literatura e artigos disponíveis em
revistas científicas online, bem como consulta a Legislação pertinente.
O presente trabalho se divide em três seções. A primeira trata de conceituar o assédio
moral, comentando as primeiras pesquisas realizadas sobre o tema, os conceitos aceitos e as
modalidades de assédio moral existentes, as consequências deste para a vítima e o perfil do
assediador, com atitudes que lhe são próprias.
A segunda seção aborda o tema assédio moral na legislação trabalhista, esclarecendo
que desde o início do século XXI começaram a surgir no Brasil Leis Estaduais e Municipais
com previsão de punição para a prática de assédio, sendo sancionada somente no ano de 2017
Lei Federal que, ao alterar a CLT contempla a indenização por danos materiais e
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extrapatrimoniais decorrentes de fatos danosos ocorridos no ambiente de trabalho que
caracterizem assédio.
A terceira seção comenta a ineficácia do tratamento jurídico para o assédio moral no
Brasil, abordando os reflexos da última alteração feita à legislação trabalhista.
Assim, a presente pesquisa pretende informar sobre o assédio moral, prática ainda
existente nos mais diversos ambientes de trabalho, descrevendo o conceito, as modalidades e
formas de manifestação, visando informar a sociedade acerca da gravidade dessa forma de
abuso que, embora socialmente repudiado, continua presente nas relações trabalhistas em todo
o mundo bem como acerca do posicionamento do Estado e as consequências que o assediador
pode sofrer se a vítima se proteger e denunciar.

O assédio moral

Semanticamente falando, a palavra assédio é um substantivo masculino que significa
insistência inconveniente, persistente e duradoura em relação a alguém, perseguindo,
abordando ou cercando essa pessoa. (BARRETO, 2014).
Da mesma forma, a expressão “moral” é substantivo masculino que traduz o conjunto
de valores, individuais ou coletivos, considerados universalmente como norteadores das
relações sociais e da conduta dos homens. Remete à ideia do que é ou não aceitável, o limite de
até onde se pode ir na relação com o outro. Trata de questão social.
Historicamente, não se tem um marco para o início da prática de assédio moral mas
acredita-se, por uma questão lógica, que decorreu do início das relações de trabalho e emprego
em todas as partes do mundo. No entanto, somente ao final do século XX tornou-se objeto de
estudo. (HIRIGOYEN, 2014).
Os primeiros estudos sobre o assédio moral datam de 1984, quando o psicólogo alemão
Heinz Leymann publicou resultados de pesquisa realizada para apurar as consequências da
exposição do trabalhador a tratamentos degradantes no ambiente de trabalho. Em 1992, o
mesmo pesquisador publicou resultado de pesquisa sobre o assédio (CALVO, 2014),
denunciando a recorrência de tratamentos cruéis nos ambientes de trabalho. Em 1994, as
publicações de Leymann motivaram aprovação de lei sobre a vitimação no trabalho na Suécia
e o surgimento das primeiras estatísticas a respeito do abuso psicológico no local de trabalho.
Atualmente, uma das maiores referências em publicações sobre o assédio moral é a
obra da psiquiatra, psicanalista de família e vitimóloga francesa Marie France Hirigoyen
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intitulada Assédio Moral: A violência Perversa do Cotidiano. Na publicação ocorrida no ano
2000, a autora divulga e denuncia o assédio. Ademais, “foi quem primeiro empregou a
expressão assédio moral, ocasionando greve de trabalhadores de diferentes empresas em prol
da dignidade no trabalho” (CALVO, 2014, p. 49), sendo considerada um marco na história da
resistência ao assédio moral.
No que tange ao assédio moral propriamente dito, observa-se que as condutas ou
comportamentos abusivos não isolados, ou seja, que se repetem ao longo do tempo, denegrindo
direta ou indiretamente a vítima, podem ser considerados como atos de assédio. Vejamos:
[...] toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se sobretudo por comportamentos,
palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade
ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou
degradar o ambiente de trabalho. (HIRIGOYEN, 2014, p. 65).

Partindo do conceito acima aludido, de que o assédio moral é ato abusivo, tem-se que
no contexto de subordinação e controle existentes nas empresas e órgãos públicos, muitos
cidadãos sofrem por situações que, ainda que lhe sejam incômodas e até danosas, por ignorância
ou temor, passam sem qualquer reação, sem qualquer atitude no sentido de coibir a ação do
assediador.
Com exceção dos empreendedores e empregadores, é no emprego que a maioria dos
trabalhadores consegue o sustento próprio, tornando-se assim figura vulnerável na relação de
trabalho, já que tanto o trabalho quanto o reconhecimento são essenciais à realização e bemestar do indivíduo.
Muitas pessoas, por não suportar conviver com a rotina de assédio, chegam a deixar o
emprego. Outras, por dependência financeira, não deixam o emprego, mas veem-se definhar
emocionalmente, perdendo a vontade de trabalhar e a produtividade, sendo, por fim, demitido
por motivo ocasionado pelo próprio assédio, muitas vezes praticado com o exato propósito de
levar ao afastamento da pessoa do seu trabalho.
Importante ressaltar que, embora no contexto desta pesquisa não se faça referência a
misoginia, grande parte dos estudos divulgados sobre assédio moral no trabalho apontam que
entre 55% e 70% das vítimas são mulheres entre 30 e 50 anos e com formação superior
(CALVO, 2014, p. 49), enquanto entre os assediadores números ainda maiores indicam
protagonismo masculino, com um percentual aproximado de 74,5%.
Nesse sentido, tendo em vista a maior incidência do assédio moral no ambiente de
trabalho, a Justiça tem adotado postura cada vez mais clara no sentido de punir o assediador, de
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modo que a recente Reforma Trabalhista, ocorrida com o sancionamento da Lei 13.467 de 2017
contemplou indenização por dano moral, aplicável nos casos de condenação por assédio moral
no trabalho. É sobre o que irá se discorrer nos capítulos seguintes.

Modalidades de assédio moral e consequências para a vítima
Quanto às modalidades, o assédio moral pode ser vertical descendente, vertical
ascendente, horizontal, coletivo e institucional. (XEREZ, 2015, p. 23).
O mais recorrente é o vertical descendente, que é cometido por superior hierárquico
contra subordinado. (XEREZ, 2015, p. 23). A agressão praticada pode ser clara, como
isolamento da equipe, comparações humilhantes, ênfase ao pior desempenho durante reuniões,
cobranças excessivas ou com gritos e ameaças, ou sutil, como pressão psicológica, indução ao
erro, o hábito de ignorar sistematicamente a presença do indivíduo, sendo a última igualmente
corrosiva e de mais difícil comprovação.
A título de exemplo, pode-se citar a premiação de melhor vendedor conferida aos dez
funcionários que mais venderam em determinado mês, quando trata-se de equipe de 11 pessoas.
Na verdade, está-se discriminando o que vendeu menos, chamando toda a atenção para o
desempenho deste.
A modalidade vertical ascendente ocorre quando determinado grupo ou indivíduo
rejeita o superior. Aqui se vê comumente em situações de inconformidade diante da ascensão
de colega ou pessoa estranha. Aqui os subordinados passam a desobedecer a ordens diretas.
Observe-se:

Pode-se cogitar do assédio moral ascendente levado a efeito pelo trabalhador melhor
qualificado profissionalmente. É um típico caso de subordinação técnica às avessas,
próprio da evolução do sistema produtivo, em que o empregador, cada vez mais
distanciado da atividade fabril para dedicar-se à administração econômica do
empreendimento, depende do empregado que possui os conhecimentos práticos
inerentes ao processo produtivo. [...] Por fim, pode ocorrer o assédio moral do tipo
ascendente na hipótese de discriminação dos subordinados a um novo chefe, menos
tolerante e amigo que o anterior. (FONSECA, 2007 apud XEREZ, 2015, p. 24).

O assédio moral horizontal acontece entre pessoas de igual posição hierárquica “É
situação menos recorrente, porém existente, onde trabalhador em mesmo nível, movido
geralmente por inveja ou despeito passa a adotar atitudes culpáveis em relação ao colega.”
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(FONSECA, 2007 apud XEREZ, 2015, p. 24). Contudo, as ações do assediador não se
confundem com a simples competitividade onde é natural demonstrar desempenho.
Entende-se como assédio moral institucional ou coletivo a estratégia corporativa de
gestão de pessoal que consiste em pressionar ao máximo os trabalhadores tendo como objetivo
o atingimento de resultados financeiramente positivos, em desconsideração do bem-estar das
pessoas envolvidas. (CALVO, 2014, p. 68). Aqui se vê metas abusivas sendo cobradas de
formas humilhantes, com ameaças de demissão ou descomissionamento. Trata-se da
modalidade mais comum em instituições financeiras e empresas comerciais.
O caso de maior repercussão de assédio moral institucional ou coletivo na atualidade
é o ocorrido na empresa francesa Orange, então France Telecom, em que 69 trabalhadores
cometeram suicídio entre os anos de 2008 de 2010. Os executivos da empresa foram
denunciados pelo Ministério Público da França por praticar assédio moral como estratégia de
gestão, conforme se lê em matéria de Andrei Netto (2016, p. 1) publicada no jornal O Estado
de São Paulo:

[...] as metas, no caso, eram claras: a demissão de 22 mil funcionários e a pressão por
outras 14 mil transferências – o que, na prática, atingiria quase um terço do efetivo da
empresa, que na época contava com 110 mil trabalhadores. Do total de demitidos,
cerca de 6 mil seriam substituídos por novos contratados.
Entre os métodos empregados estava o de pressionar, constranger e humilhar
empregados com objetivos específicos. Táticas como o isolamento de trabalhadores
em prédios abandonados pela empresa e a transferência compulsória de mulheres com
filhos a locais de trabalho situados a duas horas de viagem de suas residências foram
identificadas pela investigação [...].

Ademais, pode-se citar alguns exemplos práticos, estudados por doutrinadores como
Adriana Calvo (2014) e que foram considerados pelos Tribunais Brasileiros como assédio moral
institucional, tais como, imposição de que todos empregados usem bottons coloridos, aplicação
de castigos, cobranças de metas aos berros, transferência de setor como forma de punição,
dinâmicas vexatórias como sentar no colo para estourar bexiga, se não atingir a meta, fazer
flexões no chão enquanto o chefe lhe pisa as costas, passar por corredor polonês, usar saia, para
os homens.
Por fim, continua a pesquisadora explicitando suas conclusões após analisar os casos
judiciais, sobre a incidência da maioria dos casos tipificadores de assédio moral institucional,
enumerando que, a maioria dos casos ocorreu no setor comercial e bancário, sendo praticado
pelos gestores contra toda a equipe, principalmente na área de vendas, tem alguma referência
com a forma de cobrança de metas e abala o equilíbrio psicológico dos trabalhadores
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provocando diversos sintomas, desde estresse até a síndrome de burnout, ou síndrome do
esgotamento profissional, [...] distúrbio psíquico descrito em 1974 por Freudenberger [...].
(BRUNA, 2011).
Adiante veremos decisão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, tendo como
relato o Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte em Recurso de Revista
721004420115170009, julgado em 16/03/2016, publicado em 22/03/2016, em que há o
reconhecimento do assédio moral por ociosidade forçada com intuito de afastar o empregado
da empresa. Vejamos:
RECURSO DE REVISTA. ASSÉDIO MORAL. OCIOSIDADE FORÇADA. Consta
do acórdão regional que, após ciência da empregadora acerca de exame que declarou
o empregado inapto ao trabalho, "o reclamante fora remetido ao trabalho em um
depósito fora das dependências da reclamada" (fl. 387) e que houve um esvaziamento
das suas funções na empresa. Dessa forma, tendo o autor sido submetido à ociosidade
forçada pela empregadora, correta a decisão regional ao concluir que "a reclamada
praticou assédio moral contra o reclamante, para vê-lo fora do seu quadro de
empregados" (fl. 387). Assim sendo, não há que se falar em violação dos artigos 186
e 927 do Código Civil. Recurso de revista não conhecido. ASSÉDIO MORAL.
INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
RECURSO DESAPARELHADO. A recorrente não embasa sua insurgência em
nenhum dos requisitos do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, razão
pela qual o apelo encontra-se desaparelhado. Recurso de revista não conhecido.
JUROS. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SÚMULA N o 297, I, DO TST. O Tribunal a quo não emitiu tese a respeito da matéria,
nem foi instado a fazê-lo por intermédio da oposição de embargos de declaração. Por
conseguinte, ausente o devido prequestionamento, incide o óbice da Súmula nº 297,
I, deste Tribunal Superior. Recurso de revista não conhecido. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SÚMULA N o 297, I, DO TST. O Tribunal a quo não emitiu tese a respeito do tema,
nem foi instado a fazê-lo por intermédio da oposição de embargos de declaração. Por
conseguinte, ausente o devido prequestionamento, incide o óbice da Súmula nº 297,
I, deste Tribunal Superior. Recurso de revista não conhecido. RESCISÃO
INDIRETA. ARESTO INSERVÍVEL. O recurso, baseado apenas em divergência
jurisprudencial, não merece trânsito. Com efeito, o único aresto colacionado é
inservível ao confronto de teses, porquanto transcrito em desacordo com os termos da
Súmula n o 337/TST. Recurso de revista não conhecido. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÕES DE DEFERIMENTO. CREDENCIAL
SINDICAL. NECESSIDADE. O Tribunal a quo condenou a empresa ao pagamento
de honorários advocatícios sem o preenchimento dos requisitos exigidos na Justiça do
Trabalho, fundamentando a condenação na declaração de insuficiência de
rendimentos do autor e na indispensabilidade do advogado à administração da Justiça
(artigo 133 da Constituição Federal). Entretanto, esta e. Corte Superior, pacificando
entendimento acerca do cabimento de honorários assistenciais na Justiça do Trabalho,
nos termos da Súmula nº 219, item I, consagrou que é necessário o preenchimento de
dois requisitos para o deferimento da verba, quais sejam: estar a parte assistida por
sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao
dobro do mínimo legal ou encontrar-se em situação que não lhe permita demandar
sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Destarte, a decisão proferida pelo
Tribunal Regional merece reforma, a fim de se adequar à jurisprudência pacificada
desta c. Corte. Recurso de revista conhecido por contrariedade às Súmulas n os 219 e
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329 do Tribunal Superior do Trabalho e provido. CONCLUSÃO: Recurso de revista
parcialmente conhecido e provido.

Logo, o assédio moral, quando comprovado, em sede jurisprudencial, enseja rescisão
indireta. Quanto às consequências causadas as vítimas, no Brasil, dentre os casos que chegam
ao conhecimento da Justiça não se tem registro de suicídios. No entanto, são recorrentes os
relatos de depressão, afastamentos do trabalho por problemas de saúde e demissão.
O que se vê, portanto, é a própria manifestação da crueldade deliberada envolvendo a
mente, isolando, confundindo, enfraquecendo e desestabilizando o indivíduo, vejamos:

Esse terror psicológico manifesta-se sob a forma de abuso de poder, que é rapidamente
desmascarado e não é necessariamente aceito pelos empregados ou manipulação
perversa, que se instala de forma mais insidiosa e que, no entanto, causa devastações
muito maiores. [...]. Não se morre diretamente de todas essas agressões, mas perde-se
uma parte de si mesmo. Volta-se para casa, a cada noite, exausto, humilhado,
deprimido. E é difícil recuperar-se. (HIRIGOYEN, 2014, p. 66).

Então, o assédio moral transforma o trabalho de motivo para incremento da autoestima
para agente de destruição espiritual. (XEREZ, 2015, p. 23). Ao contrário, a repetição de
vexames e humilhações, a cada dia destroem um pouco mais do indivíduo.
Portanto, a prática reiterada de violência verbal ou psicológica destrói gradativamente
a vítima, gerando consequências complexas. Hirigoyen (2014) as descreve por fases, conforme
perdura a relação perversa e se aprofundam os danos por ela causados. Segundo a pesquisadora,
em primeiro momento, nomeado de enredamento, quando a vítima ainda não se percebe como
tal, autor e vítima evitam o confronto direto. Então o agressor age por meio de ataques indiretos
e a vítima submete-se, na tentativa de evitar um confronto. No entanto, já existe o sofrimento
psicológico manifestado pela confusão, a dúvida, o estresse, o medo e o isolamento que tornam
o seu trabalho em tormento constante.
A seguir, observa-se a evolução do dano, o agravamento do sofrimento, partindo do
momento em que a vítima se percebe como vítima de agressão contínua são vivenciados
estágios evolutivos. Essa fase inicia ainda durante o vínculo de emprego, quando as agressões
ainda são cometidas sistematicamente.
Portanto, quando o indivíduo nota que está sendo alvo de hostilidade regular por parte
de uma ou mais pessoas, a ponto de sentir sua integridade física ou psíquica ameaçada, deve, o
quanto antes, proteger-se. As atitudes aconselhadas são buscar apoio dos colegas, pelo menos
um que lhe seja testemunha e reportar-se ao setor de recursos humanos da empresa. Manter
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registro de cada humilhação sofrida com indicação de testemunhas. Evitar falar sozinho com o
assediador, sempre tenha testemunhas. Não havendo sucesso, deve-se procurar um médico do
trabalho a fim de verbalizar o problema antes que assuma uma proporção tal que a única ajuda
do médico seja sugerir afastamento do trabalho e tratamento de saúde. (BARRETO, 2014, p.
181). Se necessário, deve afastar-se do trabalho e consultar um psiquiatra ou psicoterapeuta
para reequilibrar-se e ter condição de se defender.
Manter atitude indiferente, cercar-se de cuidados com atrasos e guarda de documentos,
interpretar mensagens de forma literal, sem dar margens a subentendidos, exigindo, quando
necessário, esclarecimento de dúvidas por escrito sem jamais partir para o confronto agressivo,
o que só serviria para atribuir-lhe a culpa dos fatos. Se, contudo, não cessar o abuso e o
empregado decida por pedir demissão ou passe por entrevista prévia à demissão, deve ter
consigo pessoa de sua confiança ou representante sindical. (HIRIGOYEN, 2014). Agindo
assim, ao buscar o amparo da justiça, estará munido de elementos comprobatórios do seu direito
e da responsabilidade do agente.
Quanto ao perfil do assediado, existem divergências. A descrição mais recorrente das
vítimas descreve trabalhadores muito crédulos, extremamente dedicados e responsáveis. Tão
íntegros que não concebem a ideia da maldade do outro. Vê-se, portanto, que para as pessoas
ingênuas e verdadeiras, é difícil perceber as intenções do assediador, de modo que se cria um
perfil específico de pessoas que seriam mais suscetíveis a se tornarem vítimas de assédio.
Corrente majoritária, entretanto, discorda, atribuindo ao agressor a escolha da vítima,
muitas vezes por desejar tirar do indivíduo aquilo que lhe destaca, seja na esfera da competência
profissional ou nos atributos morais, provocando incômodo mesmo involuntariamente.
A verdade é qualquer pessoa pode se tornar vítima de assédio, embora as pessoas
tendam a atribuir tal vitimação a pessoas vulneráveis ou tímidas. Depreende-se dessa conclusão,
que não encontra cabimento a ideia de culpa ou responsabilidade da vítima, visto que, qualquer
pessoa pode em algum momento ver-se alvejada por um assediador.
No que tange ao perfil do assediador, não se encontra a descrição exata de certo
indivíduo presente nas organizações cujo perfil se encaixa perfeitamente com as descrições de
um assediador. No entanto, há consenso sobre algumas características próprias da personalidade
narcísica, que apresenta manifestações específicas como narcisismo, insegurança, inveja,
excessiva competitividade, imaturidade, no serviço público, acreditar-se intocável e ausência
de empatia. (BARRETO, 2014),
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Apesar do descrito acima, enfatiza-se que todo indivíduo é capaz de cometer atos
perversos como mecanismo de defesa. (HIRIGOYEN, 2014). No entanto, o indivíduo comum,
se valeria de tais atitudes ocasionalmente e, certamente, experimentaria remorso posterior, ao
contrário do indivíduo perverso, que se compraz na maldade.
O assédio moral na legislação trabalhista

Até recentemente inexistia na legislação brasileira qualquer Lei Federal que
contemplasse a questão do assédio moral nas relações de emprego, restando somente, no âmbito
do serviço público, Leis Estaduais e Municipais que tratam do assédio moral nas relações de
trabalho estabelecidas com as respectivas entidades, prevendo medidas de prevenção ao assédio
moral e determinando sanções administrativas como advertência, suspensão e demissão aos o
praticarem.
Contudo, encontra-se em tramitação, há mais de quinze anos, o Projeto de Lei Federal
– PL 4.742/2001, que propõe a inclusão do artigo 146-A ao Código Penal Brasileiro, tipificando
o assédio moral como crime, constando na sua redação que a depreciação reiterada da imagem
ou do próprio trabalho feito pelo trabalhador, no contexto (ambiente) do trabalho, sem
justificativa, além do rigor excessivo ou tratamentos que lhe possam afetar a saúde física e
mental seria crime punido com reclusão de 3 meses a 1 ano e multa.
Ademais, apensados a esse projeto de Lei que objetiva a tipificação do assédio moral
como crime, existiam outros3 projetos de Lei Federal, que foram substituídos pelo PL n.
6.757/2010, que compilou as ideias dos anteriores, de modo que seria acrescentada a alínea h
ao artigo 483 da CLT, incluindo assim, o assédio moral como causa de rescisão indireta do
contrato de trabalho.
O referido Projeto de Lei, que garantiria indenização à vítima e possibilidade de
inversão do ônus da prova, trazia em sua redação que o constrangimento do trabalhador, seja
pelos superiores, seja pelos colegas, que atentassem a sua dignidade ou ainda, sua saúde física,
mental ou carreira profissional.

3

Projeto de Lei Federal número 2.369/03, 2.593/03, 4.593/09, 6.625/09 e 6.757/10 que propunham estabelecer a
proibição da prática de assédio moral nas relações de trabalho entre particulares.
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Logo, vê-se que a gravidade do assédio moral não é assunto totalmente ignorado pelo
Legislador. A grande questão é que, nenhum dos referidos projetos de Lei, até a presente data
foi aprovado.
Inovando a legislação trabalhista, a Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, que promoveu
alterações na CLT, trouxe em seu artigo 223-B a definição de dano extrapatrimonial como a
ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica,
determinando no artigo 223-C a tutela jurídica da honra, a imagem, a intimidade, a autoestima,
a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física da pessoa.
O artigo 223-G do mesmo dispositivo determina os critérios a serem observados pelo
juiz ao apreciar pedido de indenização material ou extrapatrimonial decorrentes da relação de
trabalho. Ordenando considerar elementos como a natureza do bem jurídico tutelado, a
intensidade do sofrimento, a possibilidade de superação, os reflexos pessoais e sociais, a
extensão e duração dos efeitos da ofensa, grau de dolo ou culpa, perdão tácito ou expresso,
ainda estabelece que o juiz deve, uma vez que julgue procedente o pedido, seguir parâmetros
sobre a natureza da ofensa, como sendo leve, média, grave ou gravíssima para fixar o valor da
indenização limitado à faixa de três a cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido,
podendo elevar ao dobro o valor da indenização em caso de reincidência de partes idênticas.
A novidade legal supra, ao mesmo tempo que contempla a tutela jurídica ao dano
extrapatrimonial, normatizando indenização por dano moral, enfrenta críticas quanto ao
estabelecimento de um rol taxativo de bens tutelados, quantificando os valores indenizáveis, o
que, impede a aplicação da valoração de acordo com o caso concreto.
[...] Estabelecer o dano moral de maneira tarifada pode levar a resultados absurdos
posto que o caso concreto será completamente descartado. Mesmo que tais
multiplicadores de salários seja resultado de uma interpretação sobre a gravidade da
ofensa, se esta for gravíssima ensejará somente uma indenização equivalente a
cinquenta salários. Um trabalhador que ganhe quatrocentos reais por mês, mesmo que
perca todos os seus membros locomotores na relação de trabalho, a indenização estará
limitada a vinte mil reais. (GOMIERO, 2017, p. 1).

Assim, temos que, embora haja finalmente previsão legal específica em Lei Federal
sobre a indenização por danos em decorrência da relação de trabalho, a extensão do dano
causado por essa prática resta desconsiderada. Pois, embora a indenização de qualquer espécie
não tenha a finalidade de enriquecer o indenizado, deve cumprir as finalidades repressiva e
compensatória, caso contrário, não há que se falar em reparo de danos, mas mero
reconhecimento da existência do mesmo.
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A (in)eficácia do tratamento jurídico para o assédio moral no Brasil

A Legislação Trabalhista brasileira, até o corrente ano, não apresentava qualquer
previsão específica de denotasse repúdio estatal à prática do assédio moral, restando ao Poder
Judiciário recorrer à garantia constitucional da dignidade da pessoa humana e à incumbência
do Estado de zelar por sua integridade, garantindo o direito de resposta e indenização por dano.
Sendo a dignidade da pessoa humana um bem jurídico tutelado pela Constituição
Federal, a Consolidação das Leis Trabalhistas em seu artigo 483, a possibilidade de rescisão
indireta do contrato de trabalho, que seria a justa causa do trabalhador diante de circunstâncias
que, se tratando de prática contínua, constituem prática de assédio moral. Inclusive, conforme
já foi pontuado anteriormente, existe Projeto de Lei para a inclusão de hipótese específica de
assédio moral ao rol do referido artigo.
Ademais, acredita-se que, por morosidade legislativa, até a presente data não foram
aprovadas propostas de criminalização da prática do assédio moral, esta, que além das sanções
administrativas a que o assediador está sujeito por parte do empregador, considerando não ser
ele próprio a assediar, quando levado a juízo, gera para o agente o dever de indenizar.
Dessa forma, a recente inovação trazida pela Lei 13.467/2017, serviria como referência
no que tange ao arbitramento dos danos extrapatrimoniais. Contudo, surge com pontos bastante
conflituosos.
A Lei é enfática ao afirmar que somente o ali exposto aplicar-se-á à reparação de
danos extrapatrimoniais decorrentes da relação de trabalho, arrolando em seguida os bens
juridicamente tutelados, dentre os quais não se inclui a integridade psíquica da pessoa física,
determinando ainda que o juiz deve considerar na apreciação do pedido, entre outros fatores, o
perdão tácito ou expresso, totalmente incompatível com o requisito interesse de agir na relação
processual.
Ao tabelar as indenizações por lesão extrapatrimonial vinculando a decisão do juiz na
fixação de valores pré-determinados, com a possibilidade de dobrar o valor somente em caso
de reincidência entre partes idênticas, falta transparência quanto à postura do legislador, pois
tal previsão somente desencoraja o agente reincidir contra a mesma vítima, deixando lacuna a
respeito da prática reitera.
Assim, esperava-se da referida legislação que a responsabilização daquele que pratica
o assédio no ambiente de trabalho fosse mais enfática, de forma a exprimir com austeridade
total repúdio do Estado, pois conforme já pontuado, deixou-se de incluir aspectos importantes,
56

como a tutela a integridade psíquica da pessoa física. Em outro ponto, incluiu-se o perdão tácito
ou expresso, que à primeira vista, seria incompatível com o requisito interesse de agir na relação
processual, além de encorajar a opressão ao trabalhador por parte do agente após o ingresso
com ação trabalhista no sentido de fazê-lo desistir declarando ter perdoado o agressor.
Entende-se que o novo posicionamento do Estado sobre o dano sofrido pelo
trabalhador por consequência de assédio moral, com a apresentação de rol taxativo de bens
juridicamente tutelados em ação por lesão extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho,
distância do alcance do trabalhador a possibilidade de reparação através da tutela jurisdicional,
ao não incluir ali a integridade psíquica do indivíduo, visto ser esta a área mais afetada, mesmo
não havendo lesão direta contra qualquer dos bens citados na Lei pertinente.
O estabelecimento de valores tabelados de indenização somente desfavoreceu os
trabalhadores, ficando a reparação do dano limitada a valores predeterminados, o que prejudica,
na análise do caso concreto a justa valoração da causa, já que esta não visa somente cobrir
prejuízo financeiro, mas desencorajar a prática e especialmente a reincidência do agente.
Percebemos, portanto, que a proposta legislativa de incluir previsão do assédio moral
como tipo penal seria a medida mais eficaz para coibir tal prática, já que o dever de indenizar
atualmente imposto, aparentemente não produz sequer efeito didático contra o assediador,
embora assista o direito de reparação da vítima. Nada se tem que leve a concluir pelo
desencorajamento da reincidência por parte dos assediadores.
Por fim, o que se nota é que a responsabilização civil do assediador ainda é amena e o
ato de assediar, embora cruel e destrutivo, ao menos no âmbito legislativo, continua sem receber
maiores reprimendas.
Contudo, é importante ressaltar que a regulamentação legal ora apontada é novel e por
este motivo, esta pesquisa focou-se nos critérios legais que poderiam ter sido mais enfáticos ou
repressivos. Com o passar do tempo, será possível analisar como a mencionada legislação será
aplicada nos casos ocorridos no ambiente de trabalho e levados a apreciação dos Tribunais, o
que possibilitará, inclusive, uma análise jurisprudencial quanto a sua aplicação e eficácia. Por
hora, tendo em vista o pouco tempo de publicação, acredita-se que a regulamentação não
atenderá a finalidade pretendida, qual seja, reprimir o assédio moral por meio de reparação dos
danos ocasionados.
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Considerações finais

O assédio moral tem sido encarado pelo Judiciário brasileiro como questão que afeta
a dignidade da pessoa humana nas relações trabalhistas, sendo esta matéria de grande demanda
judicial.
A partir da divulgação de pesquisas realizadas acerca deste tema, o mesmo ganhou
visibilidade mundial, o que encorajou os trabalhadores molestados por esta forma de violência
a denunciarem os abusos sofridos. No entanto, não se tem evidências de que a prática tenha se
tornado menos frequente.
Com base nos dados apresentados pode-se concluir que maior divulgação de
informações sobre o assédio moral, sua gravidade e consequências, bem como da tutela jurídica
ao trabalhador assediado faz-se necessária por deter o poder de produzir contínua evolução do
direito no sentido de ocasionar a positivação do direito do trabalhador de forma específica e
clara, tornando inquestionável a reprovação do Estado a tal prática, bem como produzindo
mudanças na visão geral dos empregadores no tocante à gestão de pessoas com foco não só na
produtividade, mas também na integridade física e psíquica e bem estar geral da pessoa humana.
Entende-se que o recente posicionamento do Estado sobre o dano sofrido pelo
trabalhador por consequência de assédio moral, com a apresentação de rol taxativo de bens
juridicamente tutelados em ação por lesão extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho,
produz retrocesso no amparo legal ao trabalhador, sobretudo por não incluir a integridade
psíquica do indivíduo, já que esta é a principal área afetada, mesmo não havendo atentado
contra um dos bens arrolados na Lei pertinente.
Ainda, que a atribuição de parâmetros limitadores às indenizações por lesão
extrapatrimonial prejudica a valoração da causa mediante a análise do caso concreto de forma
individualizada, configurando, assim, mais uma amenização da responsabilidade do agente em
seu dever de indenizar do que efetivo amparo ao direito da vítima em ser indenizada.
Finalmente, tem-se que a proposta legislativa de incluir previsão do assédio moral
como tipo penal seria de maior valia que o simples dever de indenizar aplicado atualmente, pois
que, na prática, não se tem evidências de que o mero dever de indenizar, embora assista o direito
da vítima, produza efeito didático no sentido de reprimir novas incidências da mesma natureza.
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Um breve olhar sobre corrupção: cultura das pequenas corrupções e seu combate
Reneyda Miranda de Oliveira4
Geraldo Alves Lima5
Introdução

Ao imaginar ou pensar em corrupção como tema a ser explorado, visualiza-se logo as
mídias noticiando os escândalos envolvidos na política. Entretanto, a corrupção não se limita
apenas a esfera política, mas a todo o contexto diário, de cada movimento, de cada interesse e
objetivo pessoal e egoísta a ser alcançado. Porém, não se pode esquecer que a corrupção é todo
e qualquer ato de suborno que manipula e altera o curso normal da honestidade, deste modo,
sendo o ilícito, o ilegal gerador de benefícios, bonificações, gratificações, etc.
O comportamento de querer tirar vantagens de tudo é característica humana, enraizada
na cultura pressupondo que os indivíduos querem o máximo de benefícios próprios. A exemplo
disso, tem-se alguns comportamentos cotidianos e encarados como normal, o furar uma fila, o
falsificar um documento, subornar um guarda de trânsito para não levar multa pelo erro
praticado comprovadamente, ou colar na prova. Observa-se que a ideia central que os
indivíduos não enxergam o desvio individual e privado como corrupção, e só levam em
consideração a corrupção no âmbito político.
A princípio, o interesse pela discussão do tema concentra-se primordialmente na
corrupção, mas, sobretudo não na corrupção política diretamente, e sim, em todos os meios de
corrupção empregados no dia a dia, o que acarreta danos irreparáveis ao bom desenvolvimento
pessoal e social, por isso, é deveras interessante lembrar que o tipo de mazela se não cuidada e
combatida leva ao enfraquecimento absoluto dos Direitos e garantias fundamentais atribuídas
a todos. A presente discussão ganha contornos especiais ao se incrementar sobre a corrupção
nas pequenas coisas ou atos comportamentais do indivíduo, sem ao menos se importar com as
consequências negativas que se apresentarão. Assim, é fundamental o combate não só pelo
órgão público, mais pela família, pela sociedade, pelo setor privado, pelo meio social, e demais
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seguimentos que movem a sociedade. Afinal, o que você tem a ver com a corrupção? Por isso,
a abordagem teórica não só abrange o que é a corrupção, mas também, como a ética e a moral
tem importante papel no caráter humano que pode transformar em bons frutos os resultados
cotidianos.
O objetivo geral é mostrar como a corrupção se apresenta nos pequenos atos do dia a
dia provocando mudanças positivas no comportamento ético e moral, no sentido de priorizar a
coletividade e o bem social.
Especificamente, identificar conceitualmente o que é a corrupção e seu andamento
históricos evolutivo. Identificar os comportamentos básicos dos atos corruptíveis, bem como
mensurar os resultados que acarretam tais atos. Divulgar o papel dos órgãos de combate à
corrupção e os seus avanços significativos que de forma esperançosa pode mudar a realidade
injusta de alguns atos.
No entanto, os métodos iniciais adotados para tal desenvolvimento deste conteúdo
acadêmico serão bibliográficos referenciados, possibilitando a racionalização e a explicação
temática. Quanto à natureza da pesquisa, será aplicado o método dedutivo, classificando
sucintamente os tipos de corrupção e os apresentando alguns órgãos combatentes. Assim,
entender a corrupção nem sempre é fácil, envolve interesses e conflitos pessoais, egoísmo,
objetivos infundados, ganâncias, mas nenhum desses comportamentos irá justificar tais atitudes
infames e reprováveis.
Ao longo do estudo será discutido sobre a retrospectiva histórica da corrupção, já que
é algo característico ao comportamento humano. Em seguida, os conceitos inerentes a
corrupção como forma de entender as inúmeras diversidades dos atos corruptíveis por meios
conceituais. Como tópico filosófico, a ética e a moral usada dentro da esfera da corrupção. Em
seguida, os problemas traçados pela corrupção aos Direitos Fundamentais que destroem o
respeito à dignidade, o respeito à proteção pelo estado democrático. Por fim, a cultura das
pequenas corrupções e como a sociedade está lidando como forma de combate à corrupção,
para modificar a realidade e melhorar o dia a dia.

Retrospectiva histórica da corrupção

Desde que o ser humano se entende por gente na face da terra sempre houve fatos e
relatos de corrupção. Segundo comentários de Berclis (1991 apud OLIVEIRA, 2008, p. 37):
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A primeira consolidação de Leis que se tem conhecimento, promovido por Hamurabi
(1728 a. C. a 1686 a.C.), alude uma consolidação de casos concretos (englobando
matérias de matéria de organização judiciária, processual, direito penal, contrato,
casamento, família, sucessão, direito rural). Um juiz, após sentenciar, mandou tirar
documentos do processo, vindo em seguida a alterar seu julgamento. O juiz fora
destituído do cargo e condenado a pagar doze vezes o valor da causa.

Já entre os Egípcios não se tem relatos jurídicos sobre fatos corruptíveis. Para Berclis
(1991 apud OLIVEIRA, 2008, p. 37) os faraós do Novo Império, instalado por volta de 1550
a.C. para fazer justiça, ditavam o direito sobre inspiração divina, entretanto os indícios de
corrupção eram penalizados. O mesmo não podemos dizer sobre os Hebreus, a primeira redação
normativa refere-se ao Livro do Êxodo no capitulo XX que fala da Tábua dos Dez
Mandamentos. A pena prevista era a Lei de Talião, ou seja, “olho por olho, dente por dente”.
Os crimes de peculato, corrupção e abusos de autoridade eram crimes administrativos
praticados por funcionários públicos, o que previam das penas severas à pena de morte.
Enfim, a corrupção sempre marcou presença na humanidade. Isso porque o ser humano
é desprovido de caráter absoluto, de ética e moral, apenas faz suas vontades para atingir seus
objetivos e interesses sem ao menos se importar com os resultados advindos das suas ações.
Todavia, a corrupção é um micróbio que continua fazendo efeitos drásticos.
Assunto polêmico e de grande discussão tanto na opinião pública, como a mídia, o
tema traz o mau comportamento da moral das pessoas no seu dia a dia. Quando se fala em
prática de corrupção imagina-se de imediato que se trata de esfera política e econômica, o que
por consequência no senso comum os atributos direcionam-se aos representantes eleitos pela
sociedade no exercício da cidadania.
Entretanto, o dia a dia como característica frente a uma sociedade cujo “jeitinho
brasileiro” é praticado para obter vantagens pessoais, tornou-se uma prática imperceptível.
Deste modo, DaMatta (2006 apud ALMEIDA, 2007, p. 16) criou a tão falada frase “você sabe
com quem está falando?” símbolo da hierarquia prepotente de um ser sobre o outro, expressão
de mediocridade do tratamento desigual. O autor enfatiza que ninguém é mais especial do que
o outro, por isso, a lei é geral e imparcial, mas, infelizmente no Brasil a mentalidade hierárquica
predomina. Para Almeida (2007, p. 17) é difícil um brasileiro que não conheça o jeitinho ou
que não tenha estado do lado da situação: ou se utilizando dele em benefício próprio ou
provendo benefício a outra pessoa. O que se sabe é que toda e qualquer prática que atente contra
a moral, ou pouco respeito às leis e regulamentos que regem uma sociedade e uma conduta,
passar a obter vantagens para si ou para outrem caracteriza-se como o objeto da corrupção.
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Segundo Biasetto (2015 apud LIMA, 2016, p. 2):

Não é raro ao brasileiro oferecer propina a agentes fiscalizadores e policiais para evitar
multa, não dar uma nota fiscal, furar fila, comprar produtos falsificados, bater ponto
para o colega, colar na prova da escola, fazer “gato” na TV a cabo/energia/água.

Pequenos atos corruptíveis são violações legais, morais e éticas praticados diariamente
de forma consciente ou não, que podem trazer consequências negativas direta ou indiretamente
a quem o rodeia e a si mesmo. Diante do palco político de corrupção que vivenciamos há séculos
muitos criticam o comportamento chamando-os de “corruptos, ladrões, mau caráter, bandidos
que estão roubando o dinheiro do povo etc.” Entretanto, o que se leva a cometer atos
corruptíveis? E qual a moral que se tem em criticar este ou aquele se também o faz nos
momentos oportunos e necessários ao seu bel prazer, ou para conseguir vantagens próprias.
De fato, pensa-se a cada instante em que caminho trilhar, se o caminho estreito para
tomar vantagens e prejudicar o outro indivíduo, ou os benefícios a todos de maneira limpa?
Talvez a corrupção seja a grande doença do ser humano? A violência é normal, a inadimplência
é normal, a corrupção é normal, ou seja, as coisas erradas “é normal”?
Qualquer pessoa automaticamente reage da mesma maneira todos os dias ao se deparar
com noticiários de corrupção, miséria, tiroteio, o desrespeito do poder público com a população.
Observa-se o que fala a respeito o filósofo Cortella (2006, p. 2-3): “Todos os dias milhões de
pessoas se postam diante seus televisores, de noite, assistindo ao noticiário, e veem a corrupção,
a miséria, um incêndio numa favela, um tiroteio, [...] Isso é característico de uma sociedade
narcísica.”
Muitos falam e poucos fazem algo para modificar a realidade nas pequenas coisas. É
comum olhar e se omitir aos atos mais simples que podem mudar o resultado da história.

Corrupção: as dificuldades reais para sua definição

A expressão corrupção se apresenta inúmeras diversidades de atos, tais como a trapaça,
a ilegalidade, a falsificação, a fraude, a concussão, suborno, peculato, dentre tantos outros
caminhos que levam a obter vantagens para si ou para outrem.
Conforme Brei (1996, p. 64):
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Vai de pequenos desvios de comportamento à total impunidade do crime organizado,
por parte das várias áreas e níveis governamentais. Pode ocorrer suborno para a
compra de um benefício legalmente previsto – e o que se compra é maior rapidez ou
precedência sobre outros interessados –, como pode haver compra de um benefício
ilegal.

Segundo Aristóteles (1991, p. 87) o homem é um animal político por natureza, mas “à
medida que está inserido nesse campo político o homem também se corrompe no sentido em
que se deixa influenciar pelo poder”. O homem se entrelaça no dia a dia com atos ilícitos até
atingir o mais alto grau de corrupção, por isso é raro verificar alguém que nunca tenha cometido
pequenos desvios de conduta no cotidiano, mesmo assim esses comportamentos não exclui a
vontade e a necessidade de lutar contra a corrupção.
Segundo Ayer (2015, p. 1):

A corrupção passa a ter dois lados: algo que se quebra, e algo que se degrada. Ela
quebra o princípio da confiança, que permite a cada um de nós associar para poder
viver em sociedade. Também degrada o que é público. “Quando você para em fila
dupla, está degradando o sentido do público.

No final das contas esse fenômeno corruptível de comportamento declara
instantaneamente que um grande número de pessoas pode vir a tornar-se corrupta a depender
da situação fática. Os indivíduos são colaboradores do rompimento social, da oportunidade de
querem tirar um pedaço daquilo que desejam, por isso é impossível indagar que são ingênuos
para perceber seus pequeninos e meticulosos crimes. Perde-se tempo criticando e julgando
políticos, mas claramente são impulsionados a um sistema capitalista governado pela mãe da
corrupção. Devido a um sistema de riscos burocráticos e hipócritas é impossível indagar a
hipótese de que não foram corruptos algum dia, mesmo porque o próprio sistema impede que
sejam corretos ou honestos.
Somos levados ao rompimento da sociedade, principalmente quando há oportunidade
de tirar vantagem sobre tudo que se leva a uma conquista egoísta. As dificuldades encontram
contornos complicados quando se deseja uma definição acerca da corrupção, mas ela passa a
ser vista numa construção a partir da identificação dos atos especificamente punidos por lei.
Assim, a definição de corrupção é relativa, bem como identifica a corrupção como a violação
de determinadas normas de comportamento. Neste caso, não há consenso sobre o que é
considerado corrupção quando certas regras e procedimentos não são respeitados. Pelas
palavras de Miller (2005 apud POESCHL; RIBEIRO, 2010, p. 420): “O domínio da filosofia
entende a corrupção como uma questão de moral. Com efeito, se o que é ilegal não é
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forçosamente considerado imoral e ilegítimo, o que é legal não é forçosamente visto como
moral e legítimo”.
O mesmo modo Pardo (2004 apud POESCHL; RIBEIRO, 2010, p. 420):

Apoia-se no facto de novas leis poderem rapidamente tornar legais atos anteriormente
ilegais. Entretanto, parece ser consensual descrever alguém como “corrupto” aquele
pouco ético, movido pelo desejo de riqueza, estatuto ou poder, exprimindo
desaprovação moral e social.

Para Seyf (2001 apud POESCHL; RIBEIRO, 2010, p. 422):

Os resultados dos inquéritos da Transparência Internacional revelam que a corrupção
está presente em todas as sociedades. Há mais corrupção nos países menos
desenvolvidos, com menos tradição democrática e sistemas judiciais mais fracos, e a
relação entre pobreza e corrupção parece inquestionável.

Ao refletir sobre a relação e o desenvolvimento que leva as diversas definições de
corrupção, deve-se trilhar outro caminho mais esclarecedor, qual seja, procurar utilizar suas
variantes para uma análise nas mudanças sociais, principalmente num mundo politicamente,
financeiramente, economicamente e socialmente globalizado, aos quais os interesses públicos
e privados geram conexões de poder aceitáveis e ambíguos.
Outra discussão importante é a influência preponderante na difusão de informações
sobre casos de corrupção na mídia. Os órgãos de comunicação social enfatizam acontecimentos
que por estresse pessoal ou geral os levam a resultados manipuladores, que não são tão
importantes, mas que repercutem a um objetivo, e ignorarem outros. É a influência daquilo
sobre o qual as pessoas devem pensar e, assim moldam a opinião pública. Para Poeschl e Ribeiro
(2010, p. 427) a ideia de corrupção dentro do contexto sociais permite prever que as opiniões
sobre os atos corruptos, as pessoas corruptas, a extensão da corrupção e os meios susceptíveis
de a travar variam consoante os grupos sociais.
Dessa maneira as pessoas de diversos grupos individuais e particulares em diferentes
situações sociais, geralmente variam conforme a sua adequação e aos seus pensamentos.

Ética, moral e corrupção

Ética e moral, dois conceitos que andam em harmonia perfeita, inclusive algumas
vezes são confundidos de tal maneira que chegam a ser indissociáveis. Entretanto, Vásquez
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(1995 apud FÉLIX, 2016, p. 1) questiona acerca do cotidiano, tais como: “dizer sempre a
verdade é o melhor? Seria louvável afirmar que algo está certo ou errado? A mentira contada
para favorecer um amigo para o seu próprio bem seria correto?”. Do mesmo modo, Válquez
(1995 apud FÉLIX, 2016, p. 1) acentua:

[...] os indivíduos se defrontam com a necessidade de pautar o seu comportamento por
normas que se julgam mais apropriadas ou mais dignas de ser cumpridas. [...] Nestes
casos, dizemos que o homem age moralmente e que neste seu comportamento se
evidenciam vários traços característicos que o diferenciam de outras formas de
conduta humana.

A ética e a moral permite a análise entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o
mentiroso. Assim, a ética coloca-se para dirimir esses conflitos, para resolver as questões
conflituosas. Stukart (2003 apud FÉLIX, 2016, p. 2) afirma que “a ética é a ciência da moral.
Para ele, a moral é um conjunto de costumes, normas e regras de uma sociedade.”
Nalini (2004 apud FÉLIX, 2016, p. 2) afirma que “A moral traduz um aspecto
comportamental humano. A expressão MORAL deriva da palavra romana mores, com o sentido
de costumes, conjunto de normas adquiridas pelo hábito reiterado de sua prática.”
A ética trabalha toda e qualquer realidade humana e é fundamental na busca pelas
respostas e perguntas cruciais. A moral humana deveria passar por um processo de
domesticação, no entanto, acredita-se que havendo comportamento moral na política, nos
costumes, nas escolas, nas famílias, etc., assim, pode-se analisar o que seria de fato moral.
A moral é um conjunto de normas que orientam, disciplinam, normatizam os costumes
e as atitudes pessoais ou em grupo, ou seja, a moral trata do lícito e do ilícito comportamental,
e está inserida no caráter histórico-cultural da sociedade. A moral se situa num plano variado
social, legal, cultural em que se estabelece. A corruptibilidade se apresenta como algo
corrompido, desmoralizado, desacreditado, podre, estragado, pervertido, desnaturado, dentro
de uma órbita comportamental faz desmoronar os objetivos socioculturais.
Acerca da conduta humana, há quem defenda que dentro de cada indivíduo possa
predominar uma guerra civil.
Entretanto, segundo Cabral (1979 apud CARMO, 2008, p. 2):
Assim, em sua obra, Santo Agostinho pontua a necessidade de que o homem
socializado possua um temor reverencial, o que por ele foi denominado como:
“virtude civil”, que nada mais é, senão um sentimento humano voltado a Deus e, por
ele apontado como o ingrediente basilar do caráter, ou seja, o que leva o homem à não
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“decair” e a afastar-se dos três maiores pecados: ânsia por dinheiro e bens materiais;
desejo de poder e o desejo sexual

Observa-se que o autor menciona nesse trecho as fraquezas de caráter humano, o que
gera os desejos e as ganâncias do “ter” e do “poder”, com isso os anseios pelo ter bens materiais,
riquezas, mimos luxuosos, a ostentação do poder não os limitam na busca pelos seus ideais,
com isso o resultado gera o comportamento desenfreado e corrupto aos seus objetivos. Porém,
seguindo essa vertente filosófica temos Kant que compara “ambição, poder e inveja como os
três maiores flagelos da humanidade, ou seja, guerra, fome e pestes.” (CARMO, 2008, p. 3). Já
em pensamentos de Schwantes (1983 apud CARMO, 2008, p. 3) este reconhece a fragilidade
do caráter humano e afirma: “São parasitos os que exploram a sociedade para benefício próprio,
os que vivem à custa do Estado sem nada produzir, os que vegetam em lastimosa ociosidade.
Tais indivíduos são como células cancerosas que roubam a vitalidade do organismo social.”
Com o passar dos tempos a evolução humana é questionada, por isso o célebre filósofo
Jean Jacques Rousseau acreditava que o modelo ideal de homem seria aquele primitivo, o que
não conhece e nem experimenta as desigualdades sociais, ou seja, o homem nasce bom, a
sociedade que o transforma. Entretanto, Carmo (2008, p. 2) em comentários a ideologia de
Thomas Hobbes publicado em seu livro “Leviatâ: sugere uma ideia clara dos fatos ao descrever
um ser humano que, por natureza, é mau, sendo controlado, freado em suas paixões e vícios por
meio do medo institucionalizado, imposto pela sociedade em que está inserido.”

Corrupção e direitos fundamentais

Todo indivíduo tem direitos e obrigações, bem como o Estado em sua reciprocidade
deve manter a dignidade e o respeito aos pequenos, mais importantes direitos reservados a cada
um. Os Direitos Fundamentais necessitam de que o Estado cuide para que haja condições
favoráveis para cumprir e respeitar, proteger e fazer cumprir tais direitos.
A violação de Direitos Humanos proveniente do Estado tanto em ação má aplicada
como em omissão promove e desencadeia vários atos corruptíveis. Sem sombra de dúvidas a
corrupção encontra-se diretamente ligada e entrelaçada à violação dos Direitos Humanos e
Fundamentais, principalmente quando se presencia ou vivencia-se atos corruptivos como é o
caso de suborno a servidores públicos para agilizarem procedimentos burocráticos, por
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exemplo, o que afeta, a ordem jurídica, além de provocar impactos em outros expedientes como
atrasos em alguns serviços ou simplesmente deixados de lado.
No campo dos Direitos Fundamentais Políticos, opera sobre a lógica de constituir um
direito de cada cidadão na condução do voto no exercício, ou de ser candidato, ou ainda nas
eleições justas pelo voto universal. Assim, como ato de comportamentos corruptivos na compra
de votos, tem-se a figura do abuso de poder econômico relacionado ao financiamento privado
de campanhas, falsas contagens de votos, devendo o Estado fiscalizar com mais rigor o processo
eleitoral tanto para quem vota como para quem é votado.
A ética e o respeito à democracia também devem ser preservados no processo eleitoral.
O combate à corrupção deve ser uma luta diária em todas as esferas. De iniciativa popular, a
Lei 9.840 de 1999 também foi criada com o intuito de suprimir a corrupção através da compra
de votos e quaisquer outras atitudes fraudulentas e desleais durante o período eleitoral.
Tão banalizada no dia a dia dos brasileiros, a corrupção eleitoral tem sido superada a
vagarosos passos. Como um mecanismo de iniciativa da população, a Lei 9.840/99 é um grande
avanço na luta contra a corrupção, a improbidade e a desonestidade nas eleições.
A corrupção eleitoral fere o princípio da igualdade e o princípio da moralidade
administrativa, uma vez que estes são também princípios fundamentais do Direito Eleitoral e
dão base à igualdade de condições entre aqueles que postularão o pleito.
Entretanto, os favores como resultados da compra de voto criam desdobramentos
obrigacionais ilícitos dos eleitores para com seus financiadores do voto, gerando os privilégios
e favores prometidos. Os efeitos disso geralmente são atingidos negativamente na segurança
púbica, na educação e principalmente na saúde pública. Os recursos perdidos com a corrupção
na esfera da saúde pública poderiam ser usados para comprar medicamentos necessários aos
doentes, equipar hospitais, empregar médicos, enfermeiros, assistentes, dentre outros
profissionais, enfim, oferecer com qualidade o serviço público com infraestrutura adequada ao
acesso ao sistema, mas, o mau manuseio do dinheiro público e o enriquecimento dos favores a
uma minoria representa violação direta a Direito Fundamental.
O mesmo ocorre no setor urbanístico ou habitacional que envolve o meio ambiente de
um modo geral. Neste mesmo setor há graves casos de corrupção que atingem diretamente os
Direitos humanos e fundamentais. São projetos de expansão urbana desenfreada e
desrespeitosa, extrativismo que promove o desalojamento em grande escala de comunidades
inteiras, violando-se não só os Direitos Fundamentais ao Meio Ambiente Sustentável, mas
também ao da garantia de uma habitação adequada e associada ao ecossistema. Muitos desses
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projetos passam por cima de regras urbanas para realizar construções civis e imobiliárias por
via de suborno, propinas, fraudes documentais, dentre tantos outros artifícios necessários na
manobra articulada.
Segundo Starling (1999 apud LEAL; SCHNEIDER, 2014, p. 417-418):

Na sua origem grega, a palavra corrupção aponta para dois movimentos: algo que se
quebra em um vínculo; algo se degrada no momento dessa ruptura. As consequências
são consideráveis. De um lado, quebra-se o princípio da confiança, o elo que permite
ao cidadão associar-se para interferir na vida de seu país. [...] Nas democracias – e
diante da República – seu efeito é outro: serve para dissolver os princípios políticos
que sustentam as condições para o exercício da virtude do cidadão.

O fato é que a existência de corrupção em qualquer segmento seja ele público ou
privado, indiscutivelmente causa algum tipo de discriminação individual e social. Ela mostra
uma relação ruim com a lei geral, passa por cima ou faz a tal “vista grossa”, aí temos o “jeitinho”
virando corrupção, vista como uma disfunção no desenvolvimento político e o crescimento
econômico. A corrupção é a arte enraizada fluindo da natureza humana, um ato individual
isolado ou em conjunto que somente terá a solução do problema na educação moral, quanto na
sua participação no processo político. Assim, uma das principais causas da corrupção em países
subdesenvolvidos como o Brasil trata-se de herança cultural.

A cultura das pequenas corrupções e seu combate

O objetivo de falar sobre cultura não é de um aprofundamento no conceito, mas
entender seu funcionamento na mudança de comportamento das pessoas em determinados
grupos humanos. É sabido por muitos o grau de dificuldade em estudar a conceituação de
cultura, nesse sentido Bauman (2012 apud ALVES, 2016, p. 1) nos diz que:

É conhecida a inexorável ambiguidade do conceito de cultura. Além de não aceitável
a ideia de que essa ambiguidade provém nem tanto da maneira como as pessoas
definem a cultura quanto da incompatibilidade das numerosas linhas de pensamento
que se reuniram historicamente sobre o mesmo termo

Inicialmente utiliza-se o conceito de cultura oriundo da antropologia fundamentado
por Geertz (1989 apud ALVES, 2016, p. 1), seria:

O modo de vida global de um povo, o legado social que o indivíduo adquire do seu
grupo, uma forma de pensar, sentir e acreditar. Uma abstração do comportamento,
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uma teoria elaborada pelo antropólogo, sobre a forma pela qual um grupo de pessoas
se comporta realmente. Um celeiro de aprendizagem em comum.

Com isso evidencia-se que não se pode pensar que nossa história começou ontem, pois
o que é familiar necessita de tempo, Auge (2007 apud ALVES, 2016, p. 1) diz que “A questão
do outro não é um tema que ela encontre ocasionalmente; ele é seu único objeto intelectual,
com base no qual se deixam definir diferentes campos da investigação. Ela o trata no presente,
o que basta para distingui-la da história.”
Falando de identidade cultural é necessário lembrar Hall (2001 apud ALVES, 2016, p.
1) onde afirma:
Que a ‘identidade é formada a ‘interação’ entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda
tem um núcleo ou essência interior que é o eu real, mas este é formado e modificado
num dialogo continuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses
mundos oferecem.

Muitos acreditam que a corrupção está associada a países pobres e subdesenvolvidos,
e que, países desenvolvidos economicamente e culturalmente não praticam a corrupção. Mas,
isso é uma realidade distorcida sobre o assunto, pois, a corrupção está presente no cotidiano de
países desenvolvidos e tem sido uma preocupação inclusive de organismos internacionais. O
fenômeno e a diversidade de corrupções exige uma atuação mais eficaz, os atos corruptíveis
impedem a execução adequada das políticas públicas de desenvolvimento. Ora, os desafios que
se apresentam já são bem significativos, mesmo sabendo que o caminho é longo e difícil. O
combate à corrupção está tendo uma participação social e da mídia muito larga, além da aliança
e fortalecimento dos Ministérios, da Receita Federal, do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, Agências Reguladoras, etc., por isso o seu combate envolve várias linhas de
atuação.
Nos últimos tempos houve alguns aprimoramentos no combate a corrupção, como a
transparência pública e acesso às informações, programas de integridade pública e caráter
educativo. Em nossa Constituição Federal de 1988, no Artigo 70, prevê o sistema de controle
interno e externo para a fiscalização das atuações da Administração Pública em geral. Como
órgãos centralizadores temos a Controladoria-Geral da União – CGU e o Tribunal de Contas da
União – TCU, e para complementar em 2001 foi lançada a Lei Complementar n. 101, a Lei de
Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe a possibilidade de ajuste das
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contas públicas dos entes federados, cujo objetivo é controlar a dívida e monitorar a arrecadação
e o direcionamento dos recursos.
As ações estrategistas de combate também contam com reforços de outros órgãos
criados como é o caso do TCU – Tribunal de Contas da União:

Como órgão de controle externo, consoante disposto na Lei n. 8.443 de 17 de julho
de 1992, as funções básicas do TCU, como mecanismo e /ou instrumento de
prevenção e repressão a corrupção, estão dispostas na seguinte forma: fiscalizadora,
consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva e de ouvidoria assumindo
ainda caráter educativo. (OLIVEIRA, 2008, p. 64-65).

Do mesmo modo, apresenta-se em 2009 a Lei Complementar de n. 131, que obriga a
divulgação em tempo real os gastos com as contas públicas, sobre a execução orçamentaria e
financeira da União, Estados, Municípios e DF, assim como a disponibilidade do Portal da
Transparência, criado em 2004, onde apresentam informações diárias sobre todas as despesas e
gastos do Governo Federal.
A Controladoria-Geral da União criou uma coletânea de programa de integração. Nela
são divididas quatro guias: a primeira guia direcionada para as empresas privadas; a segunda
guia para orientar micro e pequenas empresas; a terceira guia para orientar a Administração
Pública Federal Direta, Autarquias e Fundacionais; e a última guia destinada às Estatais. Esse
mecanismo de prevenção à corrupção é aplicado tanto aos entes privados, quanto à
Administração Pública. Por essas e outras, as medidas de prevenção e de enfretamento da
corrupção geram uma redução aos riscos de ocorrência de fraudes nas relações públicoprivadas. Entretanto, é de fundamental importância saber que esses órgãos precisam ser
direcionados e dirigidos por pessoas treinadas e capacitadas, e principalmente que sejam
naturalmente éticas e honestas no que fazem, do contrário de nada adianta, serão agentes
cobrindo e encobrindo corrupções.

Considerações finais

A corrupção é algo que afeta a todos no mundo. Em níveis altos ela promove graves
problemas, o que se pode chamar de genocídio e com isso impede o crescimento econômico e
o desenvolvimento da sociedade. Diante desse crescente problema, diversas são as ideias de
combate, inclusive o aumento educacional de boas maneiras, respeito ao próximo,
comportamento ético se torna um passo importante na mudança da realidade. No entanto, neste
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trabalho o intuito foi compreender a falta de moral nas pequenas coisas e nos pequenos atos
egoístas, e por isso é claro que a educação, o bem querer seria o primeiro passo para evitar,
frear e se vigiar no seu ‘eu’ egoísta.
O que se nota é que por mais que as pessoas sejam estruídas, a tendência é que elas se
aproveitem das falhas e deixe de lado o combate à corrupção. Não obstante, a consequência da
corrupção varia de acordo ao esclarecimento e a consciência individual e coletiva, ou seja, a
corrupção se desenvolve muito menos em países mais desenvolvidos, diferentemente daquele
cujo analfabetismo é muito comum, e o interesse privado fala mais alto que o interesse coletivo.
A degeneração do caráter humano gera consequências muitas vezes incalculáveis,
neste caminho, a corrupção corrói o Estado Democrático e os Direitos Fundamentais básicos e
inerentes a todos. Enquanto parte da população acreditar que é normal ofertar a um agente
público, por exemplo, benefícios financeiros em troca de favores, será muito difícil o combate
a tais comportamentos. Isso envolve mais querer ter consciência pelos seus atos e
comportamentos, com isso, a estimativa é que a cada minuto alguém em algum lugar está
corrompendo ou sendo corrompido.
Contudo, não se pode perder as esperanças nas novas gerações que podem mudar este
quadro, ou minimizar os impactos mediante um comportamento responsável, ético, moral e
acima de tudo movido pelo caráter pessoal e intransferível que nasce em cada um, mas que
pode ser moldado em alguns que infelizmente são desprovidos de tal caráter.
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Violência e juventude: um olhar a partir da catalogação de artigos de mestrado e
doutorado da capes
Deusamara D.B. Vaz1
Karla Beatriz H. R. Hashimoto2
Paulo de Tasso M. Alexandria Júnior3
Introdução

Estamos inseridos em um contexto onde a violência tem sido retratada pela mídia nas
suas mais diversas manifestações, depredações, vandalismo, roubo e agressões, envolvendo os
jovens.
Frequentemente são relatadas situações violentas, conflituosas e estranhas que até
pouco tempo eram alheias ao cotidiano da relação escolar em específico. Isso assusta e preocupa
não somente a sociedade, mas também os professores, gestores e, sobretudo, os pais que se
empenham em manter seus filhos na escola.
Isto sustenta que a violência sofrida e praticada pelos jovens possui fortes vínculos
com a condição de vulnerabilidade social em que se encontram nos países latino-americanos.
A vulnerabilidade social é tratada aqui como o resultado negativo da relação entre a
disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou
grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm do
Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens
para o desempenho e mobilidade social dos atores. (VIGNOLI, 2001; FILGUEIRA, 2001).
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Atualmente, percebe-se que grandes índices de violência se ligam à população jovem de nosso
país. Por outro lado, abordagens acerca do assunto, geralmente são feitas de forma negativa,
chamando atenção para a situação de vulnerabilidade e “demonização” de nossa juventude.
Partindo deste princípio, desejamos mostrar a importância de estudos e pesquisas realizadas,
com base em teses de mestrado e doutorado da capes, buscando efetivar um mapeamento acerca
das principais circunstâncias e causas que ligam estes jovens ao contexto de violência. Usando
tais dados, para nortear proposições que subsidiem políticas públicas significativas visando
mudança do cenário social.
A metodologia utilizada neste trabalho será baseada na revisão bibliográfica, através
do agrupamento e síntese dos resultados obtidos em pesquisas envolvendo a temática que se
estudará.
O trabalho encontra-se dividido em três tópicos. No primeiro são discutidas questões
relativas à preocupação com a situação da escola e da educação como um todo em nosso país,
demonstrando um crescente comprometimento dos pesquisadores, pincipalmente na área da
educação, em estudar e tentar propor alternativas para solucionar o problema.
O segundo enfoca a escola, a família e a juventude, ressaltando para a necessidade de
um maior compreensão e envolvimento destes no cotidiano escolar, mostrando a
responsabilidade de cada acerca de sua importância na construção de um jovem atuante,
independente e menos vulnerável às situações impostas pelo meio social. E, finalizando a
abordagem, no último tópico, são tratados alguns aspectos referentes à violência sofrida e
praticada pelos jovens, envolvendo o preconceito, a pobreza e o racismo, levando-se em conta
que a maior parcela da sociedade está submetida a esses aspectos e que as políticas públicas
praticadas têm contribuído para que os jovens sejam reconhecidos, compreendidos e retirados
dessa situação de vulnerabilidade, ainda tem-se muito a avançar.

Violência no contexto escolar

Neste tópico optou-se por analisar a temática, enfocando principalmente o espaço
escolar. Neste sentido, Vasconcelos (2010, p. 16) concentra a sua análise no intuito de responder
algumas indagações, como, por exemplo: Por que um projeto ou programa social fracassa
justamente com aqueles para quem foi formulado a atender? Por que uma escola, escola para a
juventude, falha na sua tarefa de ensinar aos jovens? Por que justamente os indivíduos
frequentadores do projeto/programa são aqueles que depredam, inviabilizam e o sabotam?
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Como conseguir garantir o direito social para esses indivíduos que parecem recusar a ação da
política pública com atos de violência, depredação e agressão física contra o equipamento?
Segundo a autora, antigamente garantia-se a disciplina escolar com alguns
mecanismos como castigos, suspensões e reprovações, porém, na atualidade a aplicação de tais
métodos produz um efeito contrário proporcionando o aumento de ações desorganizantes e
conflituosas. Esse novo quadro causa incômodo à sociedade, principalmente porque os supostos
autores da violência são os próprios alunos da escola, principalmente os jovens.
Diagnosticar o problema é importante, porém o fundamental é se pensar em medidas
aptas para combatê-lo ou pelos menos minimizá-lo. Assim, surge a importância da luta dos
docentes por melhores condições de trabalho, de modo que a escola possa continuar
funcionando.
Bianchini (2010, p. 14) direciona sua pesquisa para a compreensão das questões
relativas ao assunto em estudo, porém dando ênfase para as formas de anulação e de
constituição de experiência como modo de vida e produção de sentidos, além de verificar no
silêncio uma possibilidade de significar, de experimentar e de produzir sentidos. Aborda
também o silêncio, a violência e a educação como dispositivos de discussões e interconexões.
A autora ainda enfatiza a necessidade de se estudar o jovem como jovem e não como
um “projeto de adulto”. A oitiva das suas expressões, silêncios e sons representa uma jornada
de encontro à alteridade, ou seja, um real encontro do outro. Quando se enxerga a violência
apenas sob a perspectiva do outro, perde-se a noção de que a praticamos, infligimos e
legitimamos. A ideia de segregação entre o mundo jovem e o mundo do adulto conduz ao não
encontro com o diferente, com a alteridade, levando-se a abordagem da violência com aquilo
que ela pode imprimir, mesmo que silenciosamente.
Outro ponto alvo de preocupação é a formação docente e o desenvolvimento de um
currículo apto a apoiar e enfrentar as situações violentas.
Rodrigues (2011, p. 15) compreende a violência no contexto da escola como um
fenômeno social que se apresenta em diferentes contextos educativos, alterando as relações
interpessoais e acabando por prejudicar o processo ensino-aprendizagem. A violência traz
sérias consequências para a educação, de modo que, para pensá-la e reconhecê-la, é preciso
também investigar a formação e atuação dos professores, uma vez que tal questão é desafiadora
para eles. Por fim, percebe que os professores estão impossibilitados para indicar a superação
do problema, tentando resolvê-lo com soluções paliativas, afetando diretamente o trabalho
docente, distanciando-os de seus alunos.
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Já Cristovam (2011, p. 10) trata da violência como consequência da injustiça social,
repercutindo não apenas nas esferas econômica, social e política, mas também psicológica, ética
e moral, ocasionando uma crise de valores que é frequentemente abordada pelos meios de
comunicação.
O autor mencionado no parágrafo anterior defende que a instituição escolar é
indispensável para a criação de uma nova sociedade, de maneira e desenvolver cidadãos
reflexivos e educadores comprometidos com os valores éticos e de cidadania, garantindo assim
o exercício de uma democracia menos violenta e mais pacífica.
Em complemento a essas informações preocupa-se também com a análise do perfil do
jovem, assim como a inclusão dos mesmos. Evangelista (2012, p. 52) relata algumas
compreensões relativas ao fenômeno da violência escolar. O primeiro deles é o mal-estar
institucional ocasionado por uma escola que não se reinventa para receber a nova parcela da
sociedade, ocasionando um processo de reprodução das desigualdades sociais de um país que
edita uma lei obrigando a entrada e a permanência em uma escola que ainda não se abre para
receber os novos estudantes.
Outro ponto que merece destaque é o que o mencionado autor denomina de (des)
autorização da escola, uma vez que a suposta autoridade que se encontra presente em seu
interior ainda se vê amparada pela clássica fusão entre mestre, saber e instituição, que colocada
em causa, acaba por demonstrar a sua fragilidade, visto que a autoridade acaba por transbordar
a relação existente entre ensino e aprendizagem. Frequentemente a autoridade é confundida
com a moralização e a aculturação, restringindo-se a dar acesso a um saber e atitudes superiores,
excluindo-se assim a personalização e a individualização, como se apenas o saber, desse conta
da socialização dos indivíduos.
Não se deve esquecer de ressaltar que o mito da democracia na escola que não passa
apenas de slogan, uma vez que o aluno continua não tendo voz dentro da instituição,
continuando a exercer o papel de administrado pelo sistema.
Em complemento a tais ponderações, assevera-se que o espaço escolar divide com a
família a obrigação de formar e educar, sendo visto atualmente como o principal responsável
pelo desenvolvimento dos indivíduos. As questões relativas a violência e indisciplina existente
em seu interior devem ser analisadas, compreendidas e divulgadas de forma simples e com
facilidade de compreensão, de maneira que educadores, pais e Estado possam atuar de forma
eficaz no seu enfrentamento, contando com o auxílio de políticas públicas desenvolvidas para
atender as necessidades existentes.
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Souza (2012, p. 12) verifica que a violência nas escolas, principalmente no que se
refere ao professor, é imposta pela realidade. Falando-se especialmente no Brasil, os casos de
violência fazem parte do cotidiano, sejam eles verbais ou físicos, colocando à prova a atuação
sustentável do professor na sala de aula que teme em realizar suas atividades, sofre dificuldades
para manter a disciplina e, consequentemente, o impede de atuar como deveria na formação dos
seus alunos. Assim, faz-se necessário investigar junto aos educadores situações que tragam à
tona a realidade e algumas possibilidades de reação e adequação.
De singular importância também é a abordagem das práticas relativas à mediação e
justiça restaurativa, surgidas a partir da preocupação da escola e do corpo docente frente ao
enfrentamento dos conflitos.
Telles (2013, p. 52) relata que as estratégias de enfrentamento estão relacionadas ao
modo pelo qual os sujeitos compreendem a violência e o papel da escola no contexto atual. O
conhecimento do fenômeno e da maneira com a qual os autores compreendem tais experiências
são as bases fundamentais para superá-lo. O diálogo e a implicação da escola, através da
construção participativa de ações, em princípio, seriam os instrumentos mais efetivos para lidar
com o problema.
A criação de espaços que propiciem o diálogo representa uma tentativa de instaurar e
legitimar o poder para a palavra daquelas pessoas que geralmente não são ouvidas: os alunos.
Este é um passo de fundamental importância, uma vez que propicia o questionamento acerca
do tipo de educação que está sendo oferecida e o grau de interação entre os atores escolares.
Diante da situação que ora se impõe, chama-se atenção para a importância da Justiça
Restaurativa como uma ferramenta de política pública a ser inserida na escola com o fim de
restaurar as relações em conflito e promover uma cultura de paz.
Em complemento, Louzada (2013, p. 70) esclarece que a prática restaurativa contraria
a visão vertical que definidora daquilo que é justo, atribuindo esta característica para aquilo que
for assim considerado pelas partes envolvidas no conflito, proporcionando uma nova percepção
da relação indivíduo-sociedade. Seu foco é voltado para a relação e não para a solução. O
conflito se estabelece como algo que deve ser trabalhado e elaborado.
O que se pode perceber diante das abordagens feitas é uma preocupação crescente com
a situação das escolas, dos professores e da educação como um todo em nosso país,
demonstrando um comprometimento, principalmente dos pesquisadores da educação com os
problemas existentes no ambiente escolar.
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A violência crescente e o aumento do número de vítimas e agressores são assuntos
relevantes que demandam ainda muita reflexão e debate, sob pena de cair no esquecimento.

Família, escola e juventude

A formação do jovem tem início no cenário familiar, meio este que se torna
determinante na construção desse jovem, pois é na família que a criança aprende ou pelo menos
devia aprender, adquirindo conhecimentos fundamentais para a sua atuação na juventude.
Afinal, como diz Savater (2012, p. 58) o que se aprende na família tem uma força
persuasiva, que, nos casos favoráveis, serve para o apuramento de princípios moralmente
estimáveis que depois resistirão às tempestades da vida. De certa forma isso leva-nos a entender
que a família tem autoridade na formação do jovem, preparando-o para viver uma juventude
misteriosa e um tanto incerta, mas de certa forma muito desejada e esperada.
Essencialmente, a autoridade não consiste em mandar: Etimologicamente a palavra
vem de um verbo latino que significa algo como “ajudar a crescer”. A autoridade da
família deveria servir para ajudar os membros mais jovens a crescerem, configurando
do modo mais afetuoso possível. (SAVATER, 2012, p. 63).

Assim pressupõe-se que o papel da família seja para educar e fazer com que os jovens
cresçam melhor, preparando-os para serem adultos melhores. Mas o que muito se vê nos dias
atuais, devido à correria dos pais e, as inúmeras atribuições que competem a eles, provoca um
desequilíbrio, uma falência da instituição familiar, o que acaba deixando uma lacuna na
formação dos filhos, o que os faz insistir em transpor a responsabilidade de educar os filhos
para a escola, deixando esta, sobrecarregada de funções que não condiz com o seu papel
fundamental; e nessa briga os jovens vão se auto educando, sendo expostos aos riscos impostos
pela sociedade, que nem sempre entende e compreende de forma atual o verdadeiro sentido de
juventude.
Estabelecer limites tem a função de preparar os jovens para a vida, na qual encontrarão
regras e deverão respeitá-las para ter uma convivência mais digna. Saber enfrentar as
adversidades que a vida impõe, assim como as frustações e decepções, é papel daqueles que são
os responsáveis pelos jovens, e educar é mostrar na prática, o que enfrentarão no futuro e no
seu dia a dia. A juventude é imatura e imperfeita, mas isso não é motivo para ignorá-la,
desrespeitando o seu pensar e o seu agir.
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O conceito contemporâneo de “juventude” não é muito discutido nas escolas
brasileiras. Segundo a Professora Regina Novaes (2012, ed.64), da UFRJ, na “sociedade e nos
governos, ainda são vigentes muitos preconceitos e projeções sobre juventude que dificultam o
(re) conhecimento das atuais vulnerabilidades e potencialidades dos jovens brasileiros.”
Mundialmente os jovens têm se expressado de maneiras múltiplas, demonstrando cada vez mais
sua originalidade, seus direitos e seus interesses. São diversas tribos buscando incansavelmente
serem reconhecidos e respeitados. Para Pais (2008, p.11), “Os jovens são o que são, mas
também são (sem que o sejam) o que deles se pensa, os mitos que sobre eles se criam. Esses
mitos não refletem apenas a realidade, ajudam-na a instituir-se como uma idealização ou ficção
social.”
Por isso devemos estar atentos a definição de juventude, não permitindo influenciar
apenas pela questão geracional, o que levaria a sociedade a cometer diversos equívocos/erros,
afastando-a cada vez mais do conceito pós-moderno de juventude (s), até então pouco
compreendido.
Do ponto de vista sociológico, os jovens são representados como agentes de mudança,
de rebeldia social ou de liminaridade entre a infância e a vida adulta. Do ponto de vista político,
são descritos como engajados, alienados ou alternativos. Do ponto de vista dos mercados, são
a geração baby boomers, baby buster, ou geração X, Y e Z. E a convivência deles com outras
faixas etárias é definida como “conflito de gerações.” (BARBOSA, 2012).
Entre os equívocos cometidos pela família, no que se refere aos jovens, um dos maiores
é não entender que a escola é uma parceira na construção do jovem e não a principal responsável
por isso, a escola ensina e a família educa. Talvez essa confusão de papéis tem tornado a
convivência família e escola tão conflituosa, fazendo com que esses dois espaços tão
importantes na vida do jovem, os deixe cada vez mais confuso e desinteressado. A participação
da família é importantíssima para entender a convivência escolar, sabendo que essa convivência
não pode ser limitar ao assunto apenas da disciplina ou da violência que muitas vezes ocorre no
espaço escolar, é necessário haver um interesse pelas relações existentes na escola entre os
diversos atores que a compõe, buscando propor um ambiente onde o jovem tenha autonomia,
proporcionando um espaço de interação entre escola, jovem e família, buscando fazer esse
jovem cada vez mais produtivo e independente, colaborando para que a escola e seus agentes
cumpram o seu papel pedagógico e social, contribuindo no disciplinamento dos jovens.
Ao se falar de “disciplina” dentro da escola, Carvalho (1996, p. 138) conclui que:
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O trabalho do professor não é o de fixar, através de comportamentos invariáveis, mas
de criar, segundo seus objetivos e as características daquilo que ensina, disciplinas e
métodos de ação e pensamento que consideramos valiosos. Ter um método para
transmitir disciplina não é ter um discurso sobre disciplina, mas é criar uma maneira
de trabalhar. Tal maneira será tanto eficaz quanto mais o professor tiver clareza de
objetivos e procedimentos dos conteúdos ou áreas de conhecimento com as quais
deseja trabalhar. Nesse sentido, o problema da disciplina desloca-se do âmbito e da
perspectiva moral e comportamental para situar-se no âmbito da apropriação de
práticas e linguagens públicas, em cuja a difusão reside a principal atividade das
instituições escolares.

Não pode ser desconsiderado que o jovem ao frequentar a escola leva consigo uma
carga de vivências adquiridas nos diferentes espaços e tempos, o que consideravelmente irá
influenciar a vivência escolar e tudo o que será atribuído a ela e nela, é o que considera
(DAYRELL, 2007, p. 1118), podendo-se afirmar que a unidade escolar se apresenta como um
espaço peculiar que articula diferentes dimensões.
Institucionalmente, a escola é ordenada por um conjunto de normas e regras que
buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. No cotidiano, porém convive com uma
complexa trama de relações sociais entre sujeitos envolvidos: alunos, funcionários, professores,
pais e isso incluem alianças e conflitos, imposições de normas e estratégias, individuais ou
coletivas, de transgressões e de acordos; um processo de posse constante de espaços, das
normas, das práticas e dos saberes que dão sentido e forma a vida escolar. Com tudo isso é
possível perceber a complexidade da relação escola, família e juventude e o quanto ainda
necessita-se haver diálogo para o entendimento real da importância e do papel de cada um na
construção de uma juventude atuante, independente e integrada socialmente; livre da carga de
preconceitos, de cobranças indevidas, de discriminações, de autoritarismo, entre outros fatores.
Nessa perspectiva a realidade escolar aparece mediada, no cotidiano, pela apropriação,
elaboração ou reelaboração expressa pelos sujeitos sociais, fazendo da instituição educativa um
processo permanente de construção social. (DAYRELL, 1996; ABRANTES, 2003). Os
problemas que os jovens carregam são sociais, acarretados pela sociedade, muitas vezes injusta,
egoísta, preconceituosa, limitante, excludente e esses problemas afetam diretamente a escola
que acolhe esses jovens, o que acaba prejudicando o desenvolvimento da escola que não está
preparada para acolher esses sujeitos e que sozinha não consegue fazer o que seria correto fazer
em grupo: jovens, família, escola e sociedade.
O que se pode concluir é que os jovens frutos da pós-modernidade carregam um fardo
de incompreensões que são produzidas por gerações passadas que insistem em querer comparar
os jovens da modernidade com os jovens da pós-modernidade. Esse comportamento está
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inserido no meio familiar, na escola e na sociedade, o que acaba produzindo fatores que são
muito mais prejudiciais do que favoráveis na construção de uma juventude liberta de
estereótipos, de preconceitos e de insegurança.

Juventude: preconceito, pobreza e racismo

Diariamente, ao abrir os jornais ou ao assistir aos noticiários da TV nos deparamos
com notícias de jovens sendo assassinados ou presos. Estatísticas comprovam que os jovens
são os que mais morrem no Brasil. A impressão que se dá é de que os meios de comunicação
trabalham com estas notícias, atribuindo apenas aos jovens e as suas respectivas famílias a
responsabilidade por tais atos. Então, passa-se a ideia de que se esses jovens estão envolvidos
na criminalidade por uma escolha individual, assim como sair dessa situação também seria uma
questão individual, de força de vontade e não de responsabilidade social.
Em muitos aspectos, não se percebe a responsabilização que deve ter o poder público
junto a este contexto, é perceptível que a sociedade tem pouquíssimo poder de transformação
desta realidade. O que se percebe, são políticas compensatórias e assistencialistas, as quais,
diante disso, possibilitam o surgimento de questionamentos: Quais são as políticas públicas
efetivas da juventude? Tais políticas, levam em consideração os anseios destes jovens? Como
são avaliadas? São realmente formuladas para os jovens? Os jovens de cor e de baixíssima
renda estão enquadrados nestas políticas?
Entre as mais diversas problemáticas existentes e que continuam a desafiar as políticas
públicas, está um enorme número de jovens, associado ao aumento da violência, uma
desigualdade social galopante, falta de oportunidades de trabalho, precarização de processos
educacionais que não elevam a capacitação técnica dos indivíduos etc. comprometem as
perspectivas de futuro destes jovens, cada vez mais.
Em decorrência desse quadro, alguns organismos e agências internacionais, entre eles
o BID e a UNESCO, colocaram o desafio da juventude em suas agendas prioritárias de ações.
Como desdobramento dessa postura, inúmeros estudos, pesquisas e debates têm sido
promovidos com o objetivo de aprofundar a reflexão e encontrar alternativas viáveis que
possam subsidiar as políticas sociais dos países do continente. (ABRAMOVAY, 2002).
Esta juventude que grita e nunca é ouvida, está aí, em todos os meandros sociais, sem
direitos, sem voz, sem política de assistência e amparo, sobretudo a juventude periférica e negra,
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que sangra com a pobreza, com o racismo e com o preconceito e que, por estas mesmas
condições, sentem o peso ainda maior da quase que total falta de políticas públicas deste país.
Quando se observam os orçamentos da União e do Distrito Federal, percebe-se que a
juventude está ausente do planejamento nesses âmbitos, a começar pelas secretarias de
juventude – a federal, por exemplo, perdeu o status de ministério e está no limbo, sem saber
qual papel desempenha. Foi acoplada à Secretaria das Crianças e Adolescentes, que por si só,
já é “desempoderada”, visto que sua centralidade é cuidar do sistema socioeducativo, sobre o
qual o poder público e boa parte da sociedade concordam em não se importar, e em cuja pasta
se localiza o que deveria ser considerado política para a juventude. No entanto, não há nada de
concreto, já que as únicas ações destinadas a esse público – apoio às comemorações do Mês da
Juventude e construção de centros de apoio à juventude – estão com dotação orçamentária
zerada. (MANHAS, 2015).
Direitos básicos de acesso, por exemplo, à cultura e lazer, não são reconhecidos,
principalmente nos grandes centros, que insistem em naturalizar a pobreza e responsabilizar,
em muitos aspectos, o jovem por sua condição de penúria, como se fosse apenas uma questão
de escolha por uma vida marginal e não por uma descomunal desigualdade de acesso às
políticas sociais, culturais, de trabalho e renda.
Dentro do programa de “ajuda e incentivo” ao jovem brasileiro, estão diversas e
importantes ações que vão desde a realização da Conferência Nacional da Juventude até o
pagamento de auxílio financeiro para jovens entre 18 e 29 anos, com o objetivo de ampliar a
escolaridade e qualificá-los profissionalmente, no âmbito do Pro jovem Trabalhador. No caso
do Pro jovem, a execução, de acordo com o Siga Brasil/Senado Federal, considerando restos a
pagar, chega a 30%. No entanto, considerando apenas o pago, são apenas 3%. Muito pouco ou
quase nada para uma ação que tem como objetivo “ampliar o acesso às oportunidades de
trabalho, emprego e geração de renda da população jovem.” (MANHAS, 2015, p. 37).
Tal afirmação de Manhas (2015) não mudou muito até aqui, os investimentos
continuam parcos, as diferenças são gritantes em seus números. Basta que olhemos para o
número de jovens negros, que no Brasil, tem uma taxa de analfabetismo muito maior que a
média da população branca e de classe média, um alto envolvimento em crimes e mortes e
mortalidade maior por parte de jovens com tais características.
Essa pequena amostra de ações governamentais nos dois âmbitos, distrital e federal, é
para demonstrar quanto a juventude é “invisibilizada” nas políticas públicas e
consequentemente nos orçamentos, pois o pouco que se vê são apenas iniciativas marginais,
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que não vão ao cerne de questões graves, como o genocídio da juventude negra, para a qual se
deveriam destinar recursos para políticas educacionais, culturais, de trabalho e renda, e de
transporte que contassem com a participação de jovens em sua concepção, execução e
avaliação. (MANHAS, 2015).
A violência sofrida pelos jovens possui fortes vínculos com a vulnerabilidade social
em que se encontra a juventude nos países latino-americanos, dificultando, por conseguinte, o
seu acesso às estruturas de oportunidades disponíveis nos campos da saúde, educação, trabalho,
lazer e cultura. O contingente de jovens em situação de vulnerabilidade:

Aliada às turbulentas condições socioeconômicas de muitos países latino-americanos
ocasiona uma grande tensão entre os jovens que agrava diretamente os processos de
integração social e, em algumas situações, fomenta o aumento da violência e da
criminalidade. (ABRAMOVAY, 2002, p. 99).

Em consequência, delineiam-se cenários críticos difíceis de serem enfrentados por
políticas de efeito parcial. (ABRAMOVAY, 2002).
Os processos discriminatórios ligados à juventude, principalmente àquela que carrega
consigo as amarras da pobreza e da pele negra, dificultam ainda mais a ascensão e estabilização
desta camada populacional, criando verdadeiras marcas, signos carregados de preconceito,
chancelando a derrocada dos indivíduos. E isto, não é de agora, apresenta características
históricas, onde o jovem de cor e pobre em nosso país, geralmente com ocupações consideradas
subalternas, morando de favor, em bairros periféricos, sem saneamento, em moradias sem
estrutura alguma, sem acesso a uma saúde e educação de qualidade, tem seu processo de
evolução, ainda, prejudicado.
Waldemar F. Wirsig e Jorge Werthein (2002 apud ABRAMOAY, 2003, p. 10),
representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil e Diretor da UNESCO
no Brasil, são enfáticos em dizer que:

é preciso investir na juventude, combatendo a vulnerabilidade social pelo aumento do
capital social e cultural que poderá proporcionar a substituição do clima de descrença
reinante por um sentimento de confiança no futuro. As políticas assistencialistas da
década de 80 revelaram-se inoperantes. Superá-las por alternativas mais consistentes
torna-se necessário e urgente.

Reconhecer que os recursos existentes e à disposição do Estado e do mercado são
insuficientes para, promoverem a superação da vulnerabilidade e de suas consequências, em
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particular a violência, aparece como o primeiro passo para o processo de modificação da
situação do jovem no Brasil.
A violência é um fenômeno que se desenvolve e se dissemina nas relações sociais e
interpessoais, implicando sempre em uma relação de poder que não faz parte da natureza
humana, mas é da ordem da cultura e perpassa todas as camadas sociais de uma forma tão
profunda que, para o senso comum, passa a ser concebida e aceita como natural, processo que
Vicente Faleiros (1985) descreve como a fabricação da obediência.
Marilena Chauí (1999) define a violência de forma multifacetada: seria tudo o que vale
da força para ir contra a natureza de um ator social, ou seja, todo o ato de força contra a
espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém e todo o ato de transgressão contra o que a
sociedade considera justo e direito.
Neste caso, o tal ator social ao qual Chauí (1999) se refere, é o próprio jovem, que não
é respeitado, não é levado em consideração, não é percebido como agente de sua própria vida
e nem sequer visto ou percebido como pertencente a um meio social, com políticas geralmente
voltadas de fora para dentro acerca do “que acham que o jovem gosta ou quer”, quebrando sua
espontaneidade, atribuindo significados que em muitos momentos se mostram distorcidos,
dando ênfase a aspectos que seriam considerados negativos junto à conduta deste jovem.
Coaduna-se com o autor que postula que, experiências que priorizam a participação
dos jovens como protagonistas do seu processo de desenvolvimento, demonstra ser alternativas
eficientes para superar a vulnerabilidade desses atores, tirando-os do ambiente de incerteza e
insegurança. (CASTRO, 2001).
Perceber as verdadeiras expressões dos jovens, aceitando suas potencialidades juvenis
e permitindo a participação e a contribuição dos mesmos para a problematização de seu
cotidiano é a base do sucesso desses programas. Além disso, a valorização das formas de
expressão tipicamente juvenis, tais como o rap, o grafite, o skate, os festivais de dança de rua,
o rock, o futebol, o videogame etc., colabora para que tanto os jovens quanto o resto da
sociedade percebam estes indivíduos, como capazes de contribuir e construir soluções pacíficas
para os conflitos sociais e melhoria da qualidade de vida dessa camada populacional.
De modo geral, se faz importante dizer que a prevenção dos propósitos violentos contra
a juventude é de suma importância junto à sociedade, dada a gravidade das consequências
advindas de tal cenário nefasto que promove alterações emocionais e comportamentais graves.
Portanto, cabe a quem pensa e executa as políticas públicas de amparo ao jovem, elaborar
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estratégias adequadas para a defesa de todos os direitos dos mesmos, acolhendo e dando
protagonismo a estes indivíduos.
Para Santos (1986, p. 53), as noções de solidariedade social, consciência coletiva,
crime e anomia fornecem um ponto de partida para o estudo da violência. Segundo Durkheim
(1893 apud SANTOS, 1986, p. 55), a violência seria definida como, “um estado de fratura nas
relações de solidariedade social e em relação às normas sociais e jurídicas vigentes em dada
sociedade”.
Santos (1986, p. 68) ainda destaca a interferência no mundo atual dos conflitos
relacionais que agregam às relações de dominação. A violência nesta perspectiva poderia ainda
ser explicada, como “um ato de excesso, qualitativamente distinto, que se verifica no exercício
de cada relação de poder presente nas relações sociais de produção social.”
Os processos que deixam o jovem vulnerável, bem como a situação econômica do país,
a falta de investimento em políticas específicas, agravam e prejudicam o processo de
desenvolvimento destes indivíduos. Em especial no caso específico da violência, percebe-se
urgência em um (re) ordenamento social, buscando soluções para o problema da juventude, no
Brasil.
Experiências que priorizam a participação dos jovens como antagonistas do seu
processo de desenvolvimento vêm demonstrando serem alternativas eficientes para superar a
vulnerabilidade desses atores, tirando-os do ambiente de incerteza e insegurança. (CASTRO et
al., 2001).
Segundo Abramovay (2003), em linhas gerais, as teorias que explicam as possíveis
causas da emergência da violência e criminalidade entre a juventude apresentam três grandes
grupos de hipóteses: o que se ancora na explicação individual, enfatizando a culpa no indivíduo,
por conta da personalidade e de fatores biossociais; o que atribui a causa a fatores estruturais,
em decorrência do atual modelo econômico global, que exclui grandes contingentes
populacionais e o que atribui o problema à crise e falência das instituições e normas da
sociedade moderna.
O próprio processo de formação de gangs e grupos de jovens, ocorre, na maior parte
das vezes, em espaços onde o Estado não se faz presente, com abismos sociais enormes, falhas
gritantes em todos os sentidos, sem investimento ou aplicação de recursos para livramento
daquele jovem das mazelas da vida criminosa. É neste contexto que os governos paralelos se
formam e buscam possibilitar a esta parcela populacional, mesmo que de forma distorcida, uma
nova ordem imposta.
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O bem-estar social e econômico é obtido em cenários ideais, onde a boa funcionalidade
do governo, complementada pela existência de fortes relações sociais intergrupais, consegue
produzir resultados econômicos e sociais positivos para os problemas apresentados.
(ABRAMOVAY, 2003).
De outra forma, Narayan (1999) explica que na situação de mau funcionamento estatal
a sociedade com capital social predominantemente do tipo negativo estaria mais disposto a
debandar-se para o conflito, a violência e a guerra civil. Para o autor, com o mau funcionamento
da força estatal, os grupos sociais passam a substituir as funções do aparato público, no entanto,
uma vez que o capital social e do tipo negativo, os benefícios gerados por essa substituição são
concentrados no grupo dominante, que exclui os demais pelo uso da força ou pela ameaça do
uso.
De acordo com a socióloga Dina Krauskopf, (2010 apud SANTOS; PEREIRA, 1986,
P.56) o paradigma que vincula juventude à problema social identifica as “patologias” juvenis
aos próprios jovens e, portanto, as ações das políticas embasadas neste paradigma visam atingir
aos jovens, ignorando o contexto. A ênfase no controle favorece a estigmatização da juventude,
atrelando-a a aspectos negativos.
Importante ainda ressaltar que o objetivo é proteger a sociedade dos problemas
causados pelos jovens, sobretudo os das classes populares, já que estes estão vinculados à ideia
de risco e transgressão. Os jovens ganham visibilidade, então, a partir do medo que sentimos
deles. A nosso ver é esse paradigma que vigora, hoje, no Brasil. (CERQUEIRA; PEREIRA,
2010).
Assim, a forma como se concebe as juventudes irá influenciar na forma de tratamento,
de diálogo e de interação com este público. Políticas públicas que desejam promover a inclusão
social devem ter como foco o jovem como sujeito de direito e respeitar as suas singularidades
e o contexto no qual está inserido. O primeiro passo, talvez, fosse ouvir esses jovens e construir
com eles (e não para eles) tais políticas.
Promovendo e facilitando a participação dos mesmos junto a programas educativos
que despertem interesse deste jovem, que possibilitem sentindo e sentimento de pertencimento
do mesmo, contribuindo para o fortalecimento do grupo de amigos, grupo familiar desta pessoa,
oportunizando a pura expressão e desenvolvimentos dos mesmos.
Respeitar os novos valores instituídos por esta juventude, se faz como realidade
premente, realidade que grita por aceitação e pede passagem para o estabelecimento de uma
nova lógica, que poderia ter como ponto de partida, a organização de debates e rodas de
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conversa, de informação e de escuta onde todos tenham direito a voz, considerando o acesso
desse jovem aos serviços de assistência social, de saúde, de formação e de valorização de suas
ações.
Valorizando o que o jovem traz, o que o jovem quer, suas ações, sua cultura, seu
pensamento, seus gritos etc. não determinando o que este tem a dizer ou a fazer, mas
construindo e entendendo os sentidos dessa forma de se comportar, possibilitando a visão e
análise dos pontos positivos e negativos, daquilo que é importante ou não para este jovem, há
tanto tempo calado, castrado, direcionado por outrem.

Resultado e discussão sobre violência e juventude em dissertações e teses da capes
no período de 2010 a 2017

Iniciando o estudo acerca do assunto, faz-se pertinente a compreensão e análise do
conhecimento que foi produzido acerca do tema discutido, tomando-se por base o banco de
dissertações e teses da CAPES, no período acima considerado.
De início, através de uma análise temática genérica identifica-se um total de 3625
estudos, sendo 2787 dissertações e 838 teses. Tais produções se forem listadas por ano de
produção, podem ser representadas em 788 no ano de 2010, 879 em 2011, 977 em 2012 e por
fim, 1194 no ano de 2013.
Ao se considerar os dados acima apontados e afunilar um pouco mais a busca,
analisando-se apenas a educação como área de conhecimento, tem-se um total de 199
dissertações e 45 teses, estando tais trabalhos divididos em 69 no ano de 2010, 83 em 2011 e
93 no ano de 2012.
Feita a análise quantitativa acerca do assunto em discussão, passa-se agora para uma
listagem das principais preocupações envolvidas e da abordagem feita por alguns autores de
cada período.
Em 2010, os estudos concentram-se na abordagem da violência no contexto escolar e
também na relação existente entre ela e o fracasso escolar. Verifica-se também o início da
preocupação com o enfrentamento do problema.
Já no ano de 2011, chama-se atenção para a formação docente e o currículo escolar de
maneira a apoiar e proporcionar o enfrentamento da violência. O enfoque dado direciona-se não
apenas para a compreensão da violência escolar pelos sujeitos da escola, principalmente pelo
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professor, mas de maneira especial para as práticas dos profissionais da educação de prevenção
e intervenção.
Em 2012, as preocupações concentram-se na análise do perfil do jovem e na
preocupação com a inclusão dos mesmos no cotidiano escolar.
Nesse sentido, a violência na escola passa a ser compreendida como um sintoma de
mal-estar juvenil e institucional na pós-modernidade. Tais sintomas estão relacionados com o
distanciamento do jovem e professores, fazendo com que se acredite na necessidade de uma
(des/re) construção da escola para a atualidade e as gerações vindouras.
Nos estudos ligados ao assunto realizados no ano de 2013, figura a preocupação com
a postura da escola e do corpo docente frente ao enfrentamento do conflito. Assim surgem as
abordagens relacionadas à mediação de conflitos e justiça restaurativa.
Já na pesquisa realizada nos anos de 2014 a 2017, as principais temáticas encontradas
dentro do contexto pesquisado levam a perceber a tentativa de se traçar um perfil do adolescente
em conflito com a lei, em contextos como escola, grandes cidades, periferias e regiões
metropolitanas, e jovens em situações encarceramento.
Dentre os autores encontrados junto ao banco de dados citamos Walesson Gomes da
Silva, Cleyson de Faria e Silva, Rosenyr Aparecida Vieira, Adriana Matos Rodrigues Pereira,
Isis de Albuquerque, Renata Nunes Vasconcelos, Wilson Cristovan, Liliane Alves da Luz Teles,
entre outros.
Através da leitura e análise dos artefatos supracitados percebe-se que as classes sociais
e raças mais atingidas e vulneráveis ao contexto violento são negros e pobres, os quais são
diretamente afetados pela falta de investimentos em processos educacionais, sociais, saúde,
culturais que são fundamentais para a formação e sustentação desse jovem nos diversos espaços
e contextos sociais.
Não pretendemos aqui encerrar o estudo acerca dos conteúdos ou o número de autores
e estudiosos da temática Juventude e Violência, pretende-se apenas exemplificar e possibilitar
o conhecimento de alguns nomes que se preocupam e abordam tal questão.

Considerações finais

A exclusão social e os desvios de conduta da parcela jovem da população têm ocupado
amplo espaço na mídia e nas discussões acadêmicas. Falando em exclusão, inserem-se várias
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formas de segregação e discriminação, levando a um conjunto de vulnerabilidades difíceis de
superar.
Este trabalho procurou ofertar uma rápida visualização acerca da realidade tão
perversa responsável por ceifar a vida de milhares de jovens todos os anos em nosso país.
Levando-nos a perceber o quanto esses se tornam vulneráveis por falta de políticas públicas que
contemplem e atendam os mesmos em suas reais necessidades. Políticas essas que não devem
ser impostas de fora para dentro, sem a participação destes na construção dessas políticas.
O objetivo desta rápida apresentação de títulos e resumos de teses encontrados no
banco de dados da CAPES no período de 2010 a 2017, evidenciou como vem sendo abordada
a questão que envolve os elementos: juventude e violência, fornecendo uma percepção acerca
do fenômeno da violência que acomete a juventude em seus mais diversos contextos, suas
repercussões bem como o que vem sendo realizado enquanto ações que possibilitam a
minimização desta condição e inserção diferenciada deste jovem na sociedade, com maior
qualidade.
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Feminicídio no Brasil e a ineficácia jurídica
Isabella Alves Bezerra1
Herisberto e Silva Furtado Caldas2
Introdução

Uma sociedade baseada na igualdade e livre de qualquer discriminação é um dos
grandes escopos do Estado Democrático de Direito. Contudo é possível observar que as
mulheres ainda são vistas em posição inferior ao homem, concepção decorrente de um sistema
patriarcal, que motiva inúmeras modalidades de violência e, por conseguinte, ocasiona a pior
forma de agressão contra a vida possível, qual seja, o feminicídio, entendido como o homicídio
em razão do gênero.
Apesar das políticas públicas tendentes a combater crimes desta modalidade, os delitos
praticados contra a mulher, em razão de sua condição pessoal, ainda atingem índices alarmantes
que preocupam a sociedade em geral. Por essa razão, com a finalidade de coibir e proteger a
mulher, o Estado brasileiro incluiu em nosso ordenamento jurídico a Lei nº 13.104/2015,
fundamento do presente trabalho, que se destina a analisar a Lei do Feminicídio, focando,
principalmente, nos fatores que tornam ela propícia a ser uma legislação simbólica, sem efeitos
concretos.
Para atingir os objetivos apontados acima, inicialmente, serão estudados os aspectos
que caracterizam a violência, como o ser humano se tornou um agressor em potencial e como
isso vem impactando em nossa sociedade. Em seguida será traçada uma sequência lógica a fim
de explicar os aspectos históricos e culturais, elucidando os fatores preponderantes que levaram
o sexo feminino “cair” em desvantagem em relação aos homens.
Será, outrossim, abordado ainda um dos princípios basilares que pauta a legislação
pátria, qual seja, o princípio da isonomia, em particular a figura do discrimen e as razões para
sua aplicação. Durante o transcurso do artigo será estudada ainda questão do Direito Penal
Midiático.
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Objetivou-se, nesse liame, esclarecer a responsabilidade do infrator diante da prática
do ilícito, apontando que o feminicídio constitui uma qualificadora do tipo penal do homicídio,
descrevendo seus requisitos essenciais. O trabalho traça um encadeamento coerente a fim de
explicar os conceitos e institutos ligados aos crimes contra a vida, frisando as suas causas e
apontando que a legislação que busca proteger a mulher é meramente formal, não se verificando
no campo material.
Para desenvolver o tema proposto, realizamos pesquisa bibliográfica e documental. A
primeira, diz respeito à utilização de obras de Direito Penal e Processo Penal que versam sobre
a matéria em todos os seus aspectos. A segunda pesquisa realizada mostrou-se relevante, pois
agregou ao presente texto dados oficiais e documentos aptos a comprovar os altos índices de
violência contra a mulher, as leis que tratam da temática, bem como a sua ineficácia no campo
prático.

A violência no contexto de Freud

No âmbito da psicologia, podemos averiguar diversas subáreas aptas a esclarecer a
violência, sendo elas: a psicanalítica, etológica, frustração–agressão e ordem social. Alguns
estudiosos, ao longo da história, defendiam à inteligência de que a predisposição para agressão
era um fator positivo para a sociedade, pois, por meio dela, ocorreria um controle populacional.
A teoria da frustração–agressão que versa sobre a natureza da violência, defende que
ela é uma conduta inerente ao ser humano, independente das lutas que já sobrevieram ou do
fato de conviver em grupos sociais (FREUD, 2011). A agressividade faz parte da humanidade
e os motivos são diversos. A violência pode advir de uma frustração causada pelo fato da pessoa
não ter alcançado os objetivos almejados. Consequentemente o agente que provocou essa
desilusão ou até mesmo algum substituto ligado diretamente, é que irá suportar as
consequências acarretadas por ela. (FREUD, 2011).
Ademais, é possível reconhecer nitidamente esse tipo de conduta nos casos do
feminicídio. O agressor ao ser frustrado pelo fim do relacionamento, ou por qualquer outro
motivo inerente a relação afetiva, acaba, por consequência, despejando todo o seu ódio, na
parceira ou em alguém próximo, como os filhos ou parentes.
Freud (2011) em seu livro “O mal – estar na civilização’’ desacredita piamente no
amor, principalmente no amor ao próximo, ele descreve que, a sociedade não está disposta a
aceitar o fato de que o homem não é gentil, não deseja ser amado, e o máximo que pode fazer
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é se defender de um eventual ataque. No momento em que a civilização começou a traçar regras
de que não seria permitido o assassinato de homens que despertassem o ódio entre si, ocasionou
uma mudança comportamental e cultural na sociedade.
Entretanto, os elementos capazes de afastar o homem de seus desejos mais nefastos
seriam, além do controle social, a cultura, a arte e a religião. O autor não consegue antecipar
até que ponto o desenvolvimento cultural conseguiria dominar o instinto humano e sua
agressividade, há milhões de anos atrás a sua preocupação era se chegaríamos ao ponto da
autodestruição. Ao final, encerra a sua obra nos perguntando: “quem poderia prever esses
resultados?”.

Contexto histórico e cultural- Pré-História

Antes de estudar, especificamente, sobre o crime em desfavor do sexo feminino, faz–
se necessário demonstrar o cenário sociocultural do papel desempenhado pela mulher desde os
primórdios da humanidade, entendendo assim os fatores históricos envolvendo a mesma, em
um contexto mundial e, também, em que momento iniciou as desvantagens em benefício dos
homens.
Na pré-história, de acordo com Alambert, Zuleika (2004) homens e mulheres
conviviam em situação de igualdade pelo o simples fato de que, a atividade principal que ambos
exerciam era a agricultura. Foi atribuído as mulheres certo destaque pelo fato delas poderem
reproduzir, gerando uma associação com a fertilização dos campos, mesmo assim elas não
detinham a superioridade em relação aos homens.
Com a criação do arado, em substituição da ferramenta de trabalho da mulher, a saber,
a enxada, iniciou-se o marco divisor entre os gêneros da espécie humana, no qual o lado
masculino passou a dominar o gênero feminino. Alambert (2004) nos relata que, por ser o
instrumento mais pesado, passou-se a exigir uma força incompatível para o físico da mulher.
Quando a sociedade primitiva se “desintegra” devido ao aperfeiçoamento do
instrumento de trabalho, surge assim o comércio e a posição de dominante e dominado. Com a
extinção da igualdade, que era prevalente nas tribos, nasce à necessidade de assegurar a
transmissão da herança em mãos legítimas. (ALAMBERT, 2004). É neste momento que surge
o controle dos homens em desfavor das mulheres, cujo um dos principais objetivos era a
garantia da fidelidade.
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Idade Média

A idade média é marcada pelos valores Cristãos e pela a ocorrência de inúmeras
guerras. Neste contexto, enquanto o papel do homem estava ligado às guerras, o papel da mulher
estava entrelaçado ao espaço doméstico, motivo pelo qual estava excluída das funções públicas.
(MACEDO, RIVAIR 2002).
Uma de suas atribuições era acompanhar o esposo em todas as suas atividades, não
podiam ser corrompidas ou seduzidas por nenhum espetáculo ou festa. É possível encontrar
registros dessa época de mulheres que tiveram experiências diversas das relatadas, como no
caso das artesãs que não trabalhavam apenas nos negócios da família, mas também nas
indústrias de tecelagem.
Ainda na Idade Média temos o cenário das mulheres excluídas da sociedade, foram
três séculos de “caça às bruxas’’ um período que compreendeu entre o século XIV e século
XVII. Deirdre English e Barbara Ehrenreich, em seu livro Witches, Nurses and Midwives (The
Feminist Press, 1973), expõe números assustadores do que constituiu a cremação de mulheres
feiticeiras em fogueiras no lapso desses quatro séculos.
Muraro (2017, p. 28) adverte que:

A extensão da caça às bruxas é espantosa. No fim do século XV e no começo do
século XVI, houve milhares e milhares de execuções - usualmente eram queimadas
vivas na fogueira - na Alemanha, na Itália e em outros países. A partir de meados do
século XVI, o terror se espalhou por toda a Europa, começando pela França e pela
Inglaterra. Novecentas bruxas foram executadas num único ano na área de Wertzberg,
e cerca de mil na diocese de Como. Em Toulouse, quatrocentas foram assassinadas
num único dia; no arcebispado de Trier, em 1585, duas aldeias foram deixadas apenas
com duas mulheres moradoras cada uma. Muitos escritores estimaram que o número
total de pessoas executadas subia à casa dos milhões, e as mulheres constituíam 85%
de todos os bruxos que foram executados.

Após esse verdadeiro holocausto contra as mulheres, iniciou o período moderno.

Renascimento

Esta época foi caracterizada pelo descobrimento de novas culturas, guerras religiosas
e um novo cenário econômico ocasionado pela expansão colonial. Na ocasião em que o Brasil
foi colonizado, começaram a surgir registros de nossas antepassadas. Registra-se que os
portugueses adentraram no Brasil e encontraram as tribos indígenas, onde tinham mulheres
98

totalmente distintas das que estavam acostumados a conviver em seu cotidiano. (MACEDO,
RIVAIR, 2002).
Com o transcurso do tempo às índias se aproximaram das mulheres portuguesas e o
seus afazeres eram basicamente atividades domésticas, as de origem humilde viviam de costura,
lavoura e comércio. Neste período havia uma distinção social e racial das mulheres, as brancas
viviam trancadas em suas casas e tinham a obrigação de manter a honra do pai e do marido.
(MACEDO, RIVAIR, 2002).
As de origem africana, mesmo tratadas com objetos sexuais, trabalhavam na
agricultura e moíam cana, cuidavam de suas famílias nas senzalas onde ainda faziam o trabalho
de parteira e benzedeiras. Nas cidades, as negras de tabuleiro vendiam produtos fabricados nas
fazendas como leite, hortaliça, queijos e etc., sendo que ao final do dia precisavam prestar
contas aos seus senhores.
Com a propagação da prostituição a Igreja Católica começa a difundir a ideia de
sexualidade dentro do casamento, incentivando a criação de famílias com o objetivo de povoar
a terra e difundir a moral cristã. A partir de então começa o modelo da mulher ideal que seria a
recatada, sem entusiasmo sexual e principalmente submissa ao homem. (DEL PRIORE, 1994)

Contemporâneo
Com o advento do século XVIII, com a Revolução Francesa, a mulher começou a
exercer outras funções devido à propagação de ideais liberais. Porém, as mulheres da alta corte
continuavam desempenhando o seu papel de donas do lar, todavia eram responsáveis pelo
sucesso de seus maridos em grandes festas e reuniões políticas (MACEDO, RIVAIR 2002).
As mulheres das classes baixas não frequentavam esses tipos de eventos, mas também
recaia sobre elas a responsabilidade de manter o bom comportamento do lar, orientando os
filhos de maneira adequada e disciplinada.
A história nos traz repetidas vezes a discriminação acerca das mulheres em seus
aspectos culturais, socioeconômico e racial. É de se notar que, nem todas as classes sofriam
abusos, porém a dominação masculina era presente em todo o contexto e em todas as camadas
sociais até então existentes.
Durante muitos séculos, as mulheres tiveram a obrigação de se dedicar exclusivamente
a serviços domésticos, submetendo–se ao pater família, até bem pouco antes de o Código Civil
de 2002 ter sido sancionado, o homem era considerado o chefe de uma vida conjugal.
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Nas últimas décadas o sexo feminino vem travando uma luta incansável em busca de
condições de vida mais favoráveis, mais justa, igual e digna. Espaços antes predominantemente
masculinos vêm sendo desbravados e ocupados pela classe feminina, conquistando
definitivamente seu espaço na sociedade.
Contudo a violência ainda está presente e é uma realidade atemorizante. No ambiente
de trabalho, por exemplo, para poder assegurar o sustento de seu lar, muitas vezes é necessário
“tampar ouvidos e olhos” para não entender uma “cantada” do chefe, a violência também ocorre
no âmbito doméstico, assunto tratado neste artigo.

Princípio da isonomia e o discrímen

Atualmente um dos principais questionamentos quando se trata da Lei que instituiu o
feminicídio, e tantas outras que visam à proteção física e mental da mulher, é saber se estas
normas ferem um dos principais princípios da Constituição, a isonomia.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, apresenta que todos são iguais diante da lei
(BRASIL, 1988), ou seja, o legislador infraconstitucional não pode estabelecer normas em
desacordo com a igualdade, este princípio precisa ser observado não somente pelo legislador,
mas pelo aplicador e intérprete da lei. De acordo com este pensamento de Mello (1998), este
adverte que assim não poderá substituir qualquer dúvida quanto ao destinatário da cláusula
constitucional da igualdade perante a lei. O seu destinatário é, precisamente, o legislador e, em
consequência, a legislação; por mais discricionários que possam ser os critérios da política
legislativa, encontra no princípio da igualdade a primeira e mais fundamental de suas
limitações.
Ao editar uma lei, um dos principais parâmetros é a regulação a vida social, sendo
assim não seria razoável que houvesse um grupo específico de pessoas beneficiadas e ou
prejudicadas pelo mesmo dispositivo, pois todos os que são abrangidos por essa lei tem o dever
de cumpri-la, porém a base do princípio da igualdade é justamente conciliar o tratamento
desuniforme as pessoas nas mais variadas situações.
Hoje estão situados na legislação diversos dispositivos que nos remete a isso. Não
constituiria uma situação justa e equilibrada, por exemplo, se adolescentes tivessem o mesmo
tratamento que os adultos ao cometerem alguma infração penal. Pensando nisso o legislador
editou leis específicas para esse grupo de pessoas, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Neste mesmo juízo, a Consolidação das Leis do Trabalho possui normas que dão
tratamento diferenciado aos trabalhadores, não seria correto a situação de um funcionário
dedicado e que por motivos fortuitos tivesse sido despedido sem justa causa, não recebesse
todos os seus benefícios, equiparado de igual modo a um funcionário displicente que não
cumpriu a sua função, sendo assim demitido por justa causa, por esta razão foram criados
mecanismos para que houvesse essa distinção.
Diante dos exemplos citados acima, a grande celeuma em torno dessa discussão é
justamente entender como essa discriminação pode ser feita sem ferir o princípio da isonomia
e quando o discrímen é licito. Para Mello (1998), sem agravos a isonomia a lei pode atingir uma
categoria de pessoas ou então voltar–se para um só indivíduo, se em tal caso, visar a um sujeito
indeterminado e indeterminável no presente.
O que o legislador busca é impedir disparidade por motivos fúteis e/ou injustificados,
gerando assim arbitrariedade, por este motivo o ordenamento jurídico apresenta meios que
impeçam a criação desse tipo de norma.
O discrímen pode ocorrer quando houver fundada motivação, Mello (1998, p. 22)
defende que para que ele seja lícito e esteja em consoante com a isonomia, é necessário:

1. Que a desequiparação não atinja de modo atual e absoluto, um só indivíduo.
2. Que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam
efetivamente distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços, nelas
residentes, diferenciados.
3. Que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores diferenciais
existentes e a distinção de regime jurídico em função deles, estabelecida pela norma
jurídica.
4. Que, in concreto, o vínculo de correlação supra- referido seja pertinente em função
dos interesses constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em diferenciação de
tratamento jurídico fundada em razão valiosa - ao lume do texto constitucional – para
o bem público.

Sendo assim, a partir dessa análise iremos compreender cada ponto acima exposto
observando em conjunto à lei do feminicídio.
Quando a Lei nº 13.104/15 foi criada, o objetivo era que sobreviesse a diminuição de
homicídios em razão do gênero. Ao ser sancionada e após ser inserta no ordenamento jurídico
brasileiro, ela não atinge tão somente uma única mulher, mas sim as mulheres de todo o Estado
brasileiro que, há muitos anos lutam procurando uma saída de como erradicar de uma vez por
todas esse problema.

101

Destarte, por mais que a lei tenha sido criada para combater o homicídio de mulheres,
é crível destacar que cada caso possui uma particularidade. Ocorre o feminicídio no seio
familiar, quando o pai assassina a filha, presente também nas situações de afetividade, em casos
de ex-cônjuge ou companheiro que comete um assassinato por não aceitar o fim de um
relacionamento, ou seja, existe diversas situações dentro de uma única problemática.
Desta forma, a conexão lógica entre as diferenças existentes precisa ter uma grande
relevância para que o discrímen não seja aplicado de forma ilícita. Os critérios desigualadores
entre homens e mulheres são inúmeros: a força física o poder de alienar uma mulher ao ponto
de que, esta pense que não irá mais conseguir viver sem o agressor, ou que se fizer alguma
denúncia pode ser assassinada. Evidencia–se nessas situações, variadas formas de violação de
direitos, como à vida, a liberdade, ferindo assim importantes princípios Constitucionais.
Com isso fica claro que a Lei que alterou o artigo 121 do Código Penal, está compatível
com os interesses preceituados na Constituição Federal e que é de extrema necessidade de
tratamento jurídico diferenciado. O objeto de discussão dessa qualificadora penal é a vida de
inúmeras mulheres que se perdem todos os dias pelo único e simples fato de serem mulheres,
não se trata de vitimização, mas sim de uma disparidade de gêneros que leva esse tipo de ato
ilícito ser cometido todos os dias.
A influência da mídia nos casos de feminicídio

No Brasil a cada dia, infelizmente, vem aumentando a quantidade do fenômeno
punitivismo populista, não é raro ver estampado nos veículos de comunicação, manchetes de
“populares que fizeram justiça com as próprias mãos” após vivenciarem um indivíduo
cometendo alguma conduta ilícita.
No que tange a esse enfoque, uma recente pesquisa feita, trouxe o dado de um aumento
significativo concernente a elaboração de leis penais. De 1940 a 2011 foram aprovadas 122 leis
penais que alteraram o Código Penal, dentre elas 94 são classificadas como mais gravosas,
decorrente de uma crise propagada pela mídia que levou assim a um grande clamor social, 15
leis foram classificadas como benéficas, e 09 leis apresentaram um conteúdo misto/indiferente.
Quadro 1 – Quantitativo de Leis Penais após entrada em vigor do Código Penal

LEIS
Gravosas
Benéficas

QUANTIDADE
98
15

%
80,3
12,3
102

Mistas
Indiferentes
Total

5
4
122

4,1
3,3
100

Fonte: (GAZOTO, 2010).

Deste modo podemos perceber que, a criminologia midiática tem como o objetivo de
construir uma realidade dirigida para a população e para os políticos, a mesma vem dotada de
preconceitos, falsidades e imperfeições, sendo assim ela vem comandando a grande parcela da
população, assim como os veredictos políticos que na grande maioria das vezes se transforma
em inúmeras leis penais.
O que encontramos hoje são relatos midiáticos que muitas vezes não correspondem
com o que de fato ocorre no caso concreto, assim sendo, a população cria argumentos
preestabelecidos o que impossibilita que ocorra uma compreensão correta do Direito Penal.
Esse aspecto nos traz um perigoso quadro, pois o principal objetivo da mídia é
construir uma realidade social, podendo assim influenciar na criação da legislação penal, por
isso durante várias vezes é possível notar que “se a emoção sentida ao ver o telejornal é válida,
a informação é verdadeira”.
Ora, se uma pessoa é leiga e só possui os meios midiáticos para poder se orientar,
devemos assumir que para esse indivíduo a versão correta dos fatos é aquela à qual foi
transmitido, sendo assim, esse é um dos maiores problemas quando se é noticiado fatos que
envolvem a esfera criminal.
Deste modo, ao afetar um grande público que não possui o correto discernimento
jurídico, cria-se uma pressão midiática que estimula a criação de legislação penal, que acaba
não tendo força para produzir uma real eficácia. Diante disso, podemos entender o porquê do
sistema penal ser, muitas vezes, inabilidoso ao oferecer uma resposta a sociedade sobre a
criminalidade, inclusive, em crimes tão bárbaros como o feminicídio, que é tratado em sua
grande maioria de forma equivocada.
Champinha, Lindenberg Alves, o Maníaco do Parque, Chico Picadinho, Doca Street,
quem nunca teve conhecimento sobre esses assassinos? Exceto o caso de Eloá Pimentel, as
demais vítimas nunca foram associadas aos casos, dessa maneira, a memória de justiça que a
vítima, pelo menos deveria ter, é sempre esquecida
Outro erro constante da mídia é não usar o termo correto ao noticiar esses casos, raro
são aqueles em que é noticiado como feminicídio, na grande maioria é usado à expressão “crime
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passional”, ou até mesmo assassinato. Estes erros geram um efeito cascata, pois os agentes
policiais notificam nos boletins de ocorrência e assim a mídia repassa à população.
A sociedade precisa estar ciente que feminicídio é um homicídio com dolo específico
de matar uma mulher, pelo simples fato dela ser mulher. Ao trivializar esse delito, começamos
a perceber a resposta da sociedade, e o aumento significativo dos casos.
Denota-se então que a mídia não busca um discurso para tentar explicar à população o
sistema penal e suas nuances, a sua única intenção é intervir no sistema social e gerar reações
na população ao ponto de que acabe interferindo até mesmo na atuação dos magistrados. Desta
forma, ao noticiarem o aumento no número destes eventos sem ocorrer um estudo social,
psicológico, e até mesmo educacional, a sociedade começa a se questionar, e achar que essa
modalidade de crime é normal e costumeiro, ou seja, propaga a banalização de um delito tão
bárbaro.
É de se notar que para poder ter eficácia, às notícias precisam estar respaldadas em
condições sociais e psicológicas, é o que de fato ocorre no Brasil. Não é necessário ver nenhuma
reportagem estampada nos jornais para que a população fique com receio. Deste modo não
podemos acusar os mecanismos midiáticos de serem os únicos criadores da cultura punitiva,
porém diante todo o exposto não podemos também isentá-los, já que possuem uma grande
influência, não só na formação da opinião pública como também na construção das agendas
políticas.

O simbolismo na atuação legiferante

A noção de que o Direito Positivo é um caminho para que se alcance determinados
fins a qual o legislador espera encontrar na sociedade, já vem há algum tempo recebendo
inúmeras críticas por ser um modelo meramente ilusório, que não consegue trazer para o plano
material seu verdadeiro objetivo.
Podemos perceber facilmente a quantidade de leis que são dispostas em nosso
ordenamento jurídico, e encontramos diversos dispositivos legais que buscam somente tipificar
normas que já são reconhecidas pela sociedade. Desta forma o simbolismo conceituado de
forma ampla ocorre quando o legislador ao exercer a sua função legiferante introduz em nosso
ordenamento jurídico leis e não traz mecanismos que possa garantir eficácia. Destarte, estamos
diante de uma legislação simbólica.
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Sendo assim é de grande relevância analisar um dos motivos que levou à criação da lei
do feminicídio, vejamos:
No caso de feminicídio – que é a violência mais extrema contra um ser humano – os
índices de impunidade ao menos na América Central e no México são superiores a
90%. E isso depõe contra o Estado de direito e faz com que 50% dos cidadãos
desconfiem do sistema judiciário penal ou o deslegitimizem, na medida em que não
responde a suas expectativas de justiça, de reparação, de busca da verdade e de
compensação (SENADO FEDERAL, 2013).

Ao continuar analisando a exposição de motivos que levou a tipificação desse delito
conseguimos concluir perfeitamente que, o legislador penal se baseou somente em números de
crimes de violência contra a mulher, destarte o feminicídio nada mais é que uma legislação álibi
amplamente debatida por Neves (2011), pois ao ser criada baseada apenas em estatísticas, nos
traz que a população já se encontrava alarmada, e o legislador a criou apenas para que trouxesse
uma falsa sensação de tranquilidade, e de que estava cumprindo de forma correta o seu papel.
Ao afirmar que a legislação simbólica não produz sua real eficácia, Neves (2011)
levanta o questionamento concernente a qual seria o grau de ineficácia para tornar uma norma
simbólica. A eficácia diz respeito à regulação da conduta e a vigência ocorre quando estamos
diante da asseguração de expectativas.
Um grau muito alto de ineficácia está diretamente ligado à falta de orientação das
expectativas, seja por culpa do Estado ou até mesmo da sociedade em geral, sendo assim,
entendemos que a legislação simbólica ocorre quando a vigência social não cumpre de forma
adequada a sua função, dessa forma falta normatividade.
O simbolismo não produz apenas efeitos negativos, encontra-se diversas normas
jurídicas que já caíram em desuso e atualmente produzem apenas efeitos simbólicos. Assim
sendo, podemos vislumbrar que os efeitos positivos dessa legislação é o fator de que, mesmo
ela não conseguindo atuar na conduta dos cidadãos ela produz efeitos na esfera política e traz
mudanças no comportamento da sociedade.

Simbolismo no direito penal

Diante da legislação simbólica, encontra-se inúmeros problemas, dentre eles, traços do
direito penal do inimigo. Essa teoria trazida por Jakobs e Meliá (2003) mostra que estamos
diante de dois tipos de agentes delituosos.
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O primeiro, que é aquele denominado como “direito penal do cidadão”, consiste no
grupo de pessoas que cometem delitos pequenos, porém não se afastam totalmente da norma
jurídica. O segundo é determinado como “direito penal do inimigo” e versa sobre pessoas que
praticam contundentemente atos ilícitos que a sociedade enxerga como bárbaro.
Exemplificando essas condutas, são: terrorismo, crimes sexuais e etc. Essa teoria é
extremamente criticada e teoricamente não deveria ser aplicada no Brasil.
De acordo com Jakobs e Meliá (2003), o Direito Penal é dividido em três velocidades.
A primeira velocidade é caracterizada por respeitar as garantias constitucionais, mesmo o
indivíduo estando em cárcere, a segunda velocidade ocorre quando a pena restritiva de liberdade
pode ser substituída por penas mais brandas como a restritiva de direito.
Já a terceira velocidade é tratada como um sistema híbrido, onde ocorre uma junção
das duas velocidades anteriores, ele mantém o cárcere da primeira, porém revoga as garantias
de substituição de penas que ocorre na segunda velocidade. O feminicídio é um exemplo da
terceira velocidade do Direito Penal, pois está tipificado na Lei 8.072/1990, como um crime
hediondo, vejamos:
Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados
no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
consumados ou tentados:
I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio,
ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2 o, incisos
I, II, III, IV, V, VI e VII); (Redação dada pela Lei nº 13.142, de 2015) (BRASIL,

1990).

É importante analisar também o que está disposto no artigo 121 do Código Penal, para
facilitar a compreensão entre o Homicídio simples e o qualificado pelo feminicídio, bem como
suas hipóteses de aumento de pena:

Art. 121 Código Penal. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (Incluído pela Lei nº
13.104, de 2015)
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime
envolve: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Incluído pela Lei nº 13.104,
de 2015)
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for
praticado: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
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I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; (Incluído pela Lei nº
13.104, de 2015)
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com
deficiência; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima. (Incluído pela Lei nº
13.104, de 2015) (BRASIL, 1940).

Diante do exposto, a crítica de muitos doutrinadores é que, mesmo sendo um delito
com pena altíssima, e está disposto no rol de crimes hediondos, que suspende do indivíduo
garantias constitucionais como; de responder processo em liberdade, ou substituição de penas,
não conseguimos vislumbrar a diminuição dos casos em todo o Brasil, vejamos:
Gráfico 1 – Violência doméstica e familiar contra a mulher

Fonte: Brasil (2016).
Figura 1 - Feminicídio no Brasil

Fonte: Pino (2016).
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Gráfico 2 – Homicídios de homens e mulheres ocorridos em residência e instrumento utilizado no Brasil

Fonte: Pasinato (2016).

Diante de uma situação tão aterrorizante, é possível entender que a simples tipificação
do delito não é capaz de solucionar o problema, desta forma, fica corroborado que a lei do
feminicídio adota de forma equivocada e política da repressão sem prevenção, cuja sua única
preocupação é punir de forma severa aumentando a pena, qualificando, restringindo o benefício
de redução da pena achando que está resolvendo uma situação imediata. Que ilusão!
O estado precisa criar mecanismo que traga eficácia à aplicação da lei penal, devendo
injetar investimentos, principalmente, em educação, mas não é só isso, dizer que a educação
mudaria esse quadro é uma forma muito simplista de resolver esse problema. A mídia precisa
veicular informações corretas, a sociedade precisa debater e ensinar desde cedo que não deve
ser disseminada a cultura do machismo, deve–se acabar também com a ideia de que “em briga
de marido e mulher não se mete a colher”. Ao ver uma cena de agressão, é imprescindível que
ela seja comunicada a autoridade policial, para que na frente seja possível evitar o feminicídio.
Se todos começarem a ter a real consciência de como é nefasto esse tipo de infração
penal, e de como ele é capaz de destruir não apenas uma vida, mas a vida de uma família inteira,
vida de crianças que ficam desamparadas pelo resto de seus dias com um trauma muitas vezes
insuperável, seria possível ter quedas significativas desse delito e até mesmo caia em desuso
essa tipificação penal. É um caminho muito longo a ser percorrido, mas não impossível.

Considerações finais

No contexto histórico deste artigo foi tratado e explicado, às inúmeras desvantagens
que as mulheres veem vivenciando durante séculos e perante toda a humanidade. Foram anos
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vivendo de forma degradante, por inúmeros motivos, dentre eles, o fato de a estrutura física ser
bem mais frágil que a dos homens, remetendo assim uma situação de dominante e dominado.
Ficou claro que o discrímen em nada ofende a Constituição Federal e o princípio da
igualdade, pois anteriormente a lei do feminicídio já tínhamos em nosso arcabouço jurídico a
Lei da Maria da Penha. Ademais, o Brasil já era signatário de tratados internacionais com o
objetivo de erradicar qualquer violência física e ou mental contra as mulheres.
Era de suma importância que houvesse sim essa distinção nos tipos penais, quando ele
ocorre em razão do gênero porque ao matar uma mulher por este motivo, é revelado que o autor
tem horror, menosprezo, pelo simples fato da vítima pertencer ao sexo feminino.
A igualdade deve constar em nossa legislação, inclusive já foi tratado, porém não se
pode esquecer da respeitável distinção em igualdade formal e material. A igualdade formal nos
traz o que está na letra fria da lei, todos são iguais; homens, mulheres, crianças, idosos e etc. E
a igualdade material é nada mais do que o pensamento difundido há muitos anos atrás por
Aristóteles de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, e a cada dia mais o
nosso legislador vem caminhando para que isto ocorra principalmente.
Podemos concluir também que o estado vem agindo de forma equivocada ao somente
aplicar na sociedade medidas de punição, o simples fato de punir por si só não resolve e nunca
resolveu qualquer problema.
Não é o simples fato de tipificar que irá causar a redução nos casos de feminicídio, é
necessária uma mudança comportamental da sociedade, e essa mudança começa na educação,
em políticas públicas de prevenção a violência, a mídia informando a sociedade de forma
correta. A ineficácia jurídica não decorre apenas de uma falha jurisdicional, é todo um contexto
que já foi mencionado.
Conclui-se que, mesmo não tendo uma eficácia que era esperada como a diminuição
significativa desse delito, toda lei que é tipificada em favor da mulher para prevenir qualquer
modalidade de violência, já é avaliada como um grande progresso e deve ser vista como uma
vitória de toda a classe feminina.
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A participação feminina na política local na cidade de Araguaína-To com enfoque na
Lei 12.034/09
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Introdução

A inserção da mulher no contexto político foi reflexo de muitas lutas, sociais, políticas,
econômicas e certamente culturais. O cenário hoje analisado é fruto de um contexto histórico
eivado de várias tentativas de inserção da mulher no âmbito da política nacional e local. O
marco inicial de tal avanço social, é o registro da conquista do voto feminino, em que as
mulheres garantiram a sua participação ativa na democracia e consequentemente a participação
passiva, tendo o direito de serem votadas para representar a população.
Essa pesquisa teve por finalidade analisar a participação feminina no contexto político
no âmbito brasileiro, e em particular na cidade de Araguaína, no Estado do Tocantins. Para
tanto, é essencial abordarmos os fatores relacionados ao ingresso ou não de agentes políticos
votáveis no cenário das eleições de 2016 para o cargo de vereadora. Faz-se necessário também
averiguar a efetividade da Lei nº 12.034/2009, que resguarda a ação afirmativa de garantia da
participação de cada sexo em termos mínimos de 30% das candidaturas para os cargos eletivos
do Poder Legislativo.
Para o desenvolvimento desta investigação realizamos a revisão bibliográfica como
técnica metodológica, análise jurisprudencial e levantamento de dados via fontes oficiais.
Para se desenvolver o estudo da inserção da mulher na política, primeiramente buscouse entender o desenvolvimento histórico do voto no Brasil, objetivando uma melhor
compreensão do que as mulheres representavam desde o início dos movimentos políticos,
tratamos, por exemplo: de como se deu a primeira eleição e quem eram os eleitores da época;
o desenvolvimento da legislação quanto às permissões e proibições daqueles que podiam ou
não exercer o direito de voto, bem como a omissão da Constituição de 1891 que excluiu as
mulheres no texto de lei.
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Em seguida discorremos sobre a conquista do voto feminino, da mesma forma, fizemos
uma breve análise das primeiras candidatas eleitas no Brasil, para compreender melhor como
foi o desenvolver das primeiras indagações acerca do direito ao voto feminino, desencadeando
em 1932 na conquista do voto das mesmas.
Posteriormente, tratamos acerca do tema, o voto como exercício da cidadania,
embasada na atual Carta Magna que instituiu o exercício do voto como um direito fundamental,
e que atualmente é obrigatório, exceto para os analfabetos, os maiores de 70 anos, maiores de
16 anos e menores de 18 anos de idade.
Buscou-se também analisar a inserção da política de cotas na legislação brasileira, bem
como os seus efeitos através de dados bibliográficos, normativos e estatísticos.
Outro tema apontado foi sobre a realidade histórica no percentual na política no
contexto geral, onde observamos que as mulheres mesmo sendo a maioria da população
brasileira, ainda são minoria no cenário político, em relação aos homens.
Questionou-se também sobre quais os obstáculos que as mulheres enfrentam quando
se fala na participação delas na política brasileira e de que forma os padrões históricos e
culturais influenciam na representatividade feminina.
Buscou-se verificar a participação da mulher vereadora na Câmara Municipal da
cidade de Araguaína, no Estado do Tocantins, e verificou-se que a mulher araguainense é
maioria populacional, no entanto a cidade conta apenas com uma vereadora. Por fim, procurouse entender as consequências da sub-representação feminina na política. Portanto, o estudo
envolve fatores como: políticas de cotas, cultura, história e reflexões entre aspectos sociais
ligados à inserção de mais mulheres na política.

A história do voto no Brasil

O voto é o exercício da cidadania e está previsto constitucionalmente no caput artigo
14, da Constituição da República Federativa do Brasil como direito e dever de todos. (BRASIL,
1988). A determinação legal e expressa na Carta Maior induz o exercício ao voto como garantia
e forma de participação popular democrática na estrutura eleitoral e política do país, porém,
para se chegar a tal patamar jurídico e social, é essencial retratar os acontecimentos históricos
capazes de sustentar tal conquista.
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A primeira eleição no Brasil ocorreu no ano de 1532, tendo sido realizada na Vila de
São Vicente, hoje no atual estado São Paulo, com o intuito de definir os membros do Conselho
Municipal da vila. (CAJADO; DORNELLES; PEREIRA, 2014).
Na época apenas os homens eram detentores do direito de escolher os administradores
das vilas, esses homens eram conhecidos como “homens bons”. De acordo com Cajado,
Dornelles e Pereira (2014, p. 11, grifo nosso), “[...] eram homens bons, os nobres de linhagem,
os senhores de engenho, e os membros da alta burocracia militar, a esses se acrescentando os
homens novos, burgueses enriquecidos pelo comércio.”
Após a independência do Brasil, e com a criação da Constituição de 1824 todos os
homens que fossem: maiores de 25 anos; os homens casados ou oficiais militares maiores de
21 anos; e os clérigos ou bacharéis, tinham o direito ao voto. Além disso o voto era censitário,
ou seja, para votar era necessário possuir uma condição econômica satisfatória. (CAJADO;
DORNELLES; PEREIRA; 2014).
A grande mudança do voto durante o império foi em 1881 quando criada a lei Saraiva:

Outras modificações importantes foram introduzidas com a Lei Saraiva: as eleições
passaram a ser diretas, as juntas paroquiais de qualificação foram extintas, o
alistamento foi entregue à magistratura, o título de eleitor foi instituído, substituindo
o título de qualificação em 1875, e o analfabeto foi proibido de votar. (CAJADO;
DORNELLES; PEREIRA; 2014, p. 17).

A vedação imposta pela Lei Saraiva 1881 em relação ao voto do analfabeto foi
considerada um decréscimo no eleitorado, uma vez que, foi aderido o chamado censo literário,
pois para votar os eleitores teriam que saber ler e escrever, a Lei Saraiva ainda serviu de base
para a lei eleitoral da primeira República. Com a Constituição de 1891, a República, apesar de
ter adotado o voto direto, ter retirado o critério censitário, a participação do povo continuava
sendo muito pequena tendo em vista, a proibição do voto do analfabeto e das mulheres.
(CAJADO; DORNELLES; PEREIRA; 2014, p. 28).
Ficou expressamente estabelecido no artigo 70, § 1º, inciso 2º da Constituição de 1891,
que os analfabetos eram proibidos de votar. No entanto, em relação às mulheres, não se
estabeleceu qualquer dispositivo que desse a elas direito de voto. O artigo 70 apenas considera
eleitor “os cidadãos maiores de 21 anos”, que se alistassem na forma da lei. (BRASIL, 1891).
João Barbalho (1902 apud TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2017, p. 1),
“julgou que a não aprovação de quaisquer das emendas dando direito de voto às mulheres
importava na exclusão destas, em definitivo, do eleitorado.”
114

Nota-se, que o direito de votar e de ser votado não era para todos, a mulher não
participou dos registros das primeiras expressões do voto, não sendo autorizada a participar dos
processos de escolha de líderes, assim como os analfabetos.
De acordo com Cajado, Dornelles e Pereira (2014), a atividade desenvolvida pela
mulher neste cenário era apenas de mãe, esposa e filha. Devido a designação específica do papel
desenvolvido dentro do contexto familiar, às mulheres não era permitido trabalhar, estudar,
sequer exercer atividades políticas, essas eram atividades de exclusiva responsabilidade dos
chefes de família.

A conquista do voto feminino e as primeiras candidatas eleitas

Em 1890, despertam-se as primeiras indagações acerca do direito ao voto feminino no
Brasil. “Nessa época, surgem jornais e publicações nas quais as mulheres reivindicam maior
participação política. Por exemplo, Josefina Álvares de Azevedo, em 1890, escreve uma peça
chamada O voto feminino.” (CAJADO; DORNELLES; PEREIRA; 2014, p. 72).
O teatro e a literatura eram utilizados pelos pensadores e escritores como uma forma
de demonstrar por meio da arte as indagações do povo, utilizando-se deste instrumento, Josefina
Álvares de Azevedo escreve o enredo da peça teatral “O voto feminino”, nela, ilustra os
questionamentos das mulheres acerca de sua participação na política e a visão masculina acerca
do tema, pois a massa masculina entendia que lugar de mulher não é na política.
Bertha Lutz, uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino
(1910), e líder do movimento feminista no Brasil organizou campanhas para que as mulheres
garantissem o direito ao voto, no ano de 1927, o Senador do Rio Grande do Norte, Juvenal
Lamartine, elabora um Projeto de Lei, que garantia o voto às mulheres e Bertha Lutz leva um
abaixo-assinado ao Senado requerendo a aprovação do projeto que estendia o direito de voto às
mulheres. (PINTO, 2010).
Mesmo com as oposições da época, o Senador Juvenal Lamartine apoiava a
emancipação feminina, e ficou conhecido por ser o idealizador do Projeto de Lei que dava as
mulheres o direito de votar e serem votadas.
Daniel e Pereira (2009 apud FONSECA-SILVA, 2012, p. 189), afirmam que, com a
aprovação do Projeto de Lei (Lei Eleitoral nº 660), elaborado por Lamartine, no Rio Grande do
Norte se estabelece a possibilidade de a mulher votar e ser votada, com isso várias mulheres
garantiram a habilitação eleitoral.
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Tal aprovação trouxe inovação no campo político, pois foi a primeira vez que
mulheres tiveram a oportunidade de exercer a cidadania, contribuindo com a democracia do
Brasil, muito embora, apenas um pequeno grupo de mulheres pôde usufruir dessa oportunidade,
as mulheres residentes no Rio Grande do Norte.
Neste mesmo ano, Celina Guimarães obteve seu alistamento, tornando-se a primeira
eleitora no estado do Rio Grande do Norte e do Brasil, assim também, Alzira Soriano se
candidatou para exercer o cargo de prefeita na cidade de Lages, e logrou êxito, foi então, a
primeira mulher a ocupar um cargo político, mas a Comissão de Poderes do Senado invalidou
todos os votos femininos do Estado e retirou Soriano do cargo executivo.
A conquista do voto feminino foi alcançada apenas em 1932, por meio da redação do
Código Eleitoral Provisório, trazida pelo Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, todavia,
as mulheres casadas só votariam com a autorização do seu respectivo marido, e quanto às
mulheres solteiras e viúvas, apenas aquelas que tivessem renda própria. (BRASIL, 1932).
Já em 1934, foram eliminadas as restrições supracitadas, no entanto, o voto tornou-se
obrigatório apenas às mulheres que exercessem funções remuneradas em cargos públicos. A
obrigatoriedade total do voto feminino foi garantida de fato com a Constituição de 1946.
(MIGUEL, 2000).
Podemos citar o exemplo de duas mulheres que marcaram o início efetivo da
representatividade feminina no cenário político, “Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira
deputada federal eleita no Brasil, e em 1934, Joanna da Rocha Santos foi eleita prefeita da
cidade de São João dos Patos, no Maranhão, tornando-se a segunda prefeita eleita no País.”
(FONSECA-SILVA, 2012, p. 190).
Em virtude dos fatos mencionados, a conquista do voto feminino foi o resultado de um
processo de lutas, no qual as mulheres enfrentaram o preconceito, garantiram o seu espaço na
história política do Brasil e contribuíram com a evolução da democracia.

O voto como exercício da cidadania

Com o advento da Constituição Federal de 1988, que é hodierna, o exercício do voto
foi instituído como um direito fundamental, entendido como de primeira geração.
Atualmente, o voto é obrigatório para homens e mulheres maiores de 18 anos, sendo
facultativo para: analfabetos, maiores de 70 anos e os maiores de dezesseis anos e menores de
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dezoito anos de idade. (MIGUEL, 2000). Entende-se assim, que o voto é o exercício da
cidadania, e um meio de se buscar a democracia do país.
O caput do artigo 14 da Carta Magna, afirma que a soberania do povo será exercida
pelo sufrágio e pelo voto direto e secreto, o trecho do artigo que merece destaque “com valor
igual para todos”, a Lei Maior desvincula toda e qualquer distinção de voto, atribuindo valor
igual para todos os votos. (BRASIL, 1988).
Lenza (2012) entende que o sufrágio nada mais é do que aquilo que dá ao cidadão a
capacidade de votar, ser votado e participar da organização e da atividade do poder estatal, pois
através do voto se consubstancia o consentimento do povo, que legitima o exercício do poder.
Desta forma, pode-se compreender que é a partir do exercício democrático da votação,
que a sociedade participa ativamente, como agente organizador das atividades constituidoras
da organização social, isto posto, o poder estatal.

Lei de Cotas: a reserva de vagas por sexo

A reserva de cotas inserida no legislativo brasileiro no ano de 1997, por meio da Lei
das Eleições nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, trouxe para o campo político uma inovação,
o intuito do legislador ao inserir a reserva de cotas por sexo, era sem dúvida, de buscar a
equidade entre os homens e as mulheres no cenário político. (BRASIL, 1997). “No período
entre 1995-1999, [...] as mulheres ocuparam apenas 8,19% das cadeiras da Câmara dos
Deputados.” (VERAS, 2013, p. 20).
Conforme afirma Miguel (2000), a partir da verificação de que poucas mulheres
faziam parte das lideranças políticas e tendo em vista a busca por um maior equilíbrio entre
homens e mulheres no exercício do poder, passou-se a buscar meios para trazer maior igualdade
no cenário político entre homens e mulheres. Desse entendimento, nasce a proposta de cotas
para mulheres, também conhecida como, cotas mínimas e máximas por sexo.
O primeiro idealizador no Brasil foi o deputado federal Marco Penaforte, no ano de
1993 propôs uma emenda que garantiria uma cota para candidatura de Mulheres. No entanto, a
emenda não chegou a ser discutida. (MIGUEL, 2000).
Em 1995, ao tratar da lei eleitoral que regulamentou as eleições para Prefeituras e
Câmaras Legislativas Municipais, foram apresentadas propostas na Câmara e no Senado
Federal que proporcionassem a cota mínima para candidatura de mulheres. (MIGUEL, 2000).
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Portanto, essa a nova visão é implantada no ano de 1995 por meio da Lei nº 9100/95,
“com a aprovação de um artigo na legislação que regulamentaria as eleições de 1996,
assegurando uma cota mínima de 20% para as candidaturas de mulheres às câmaras
municipais.” (MIGUEL, 2000, p. 22). Aplicando-se posteriormente para os demais cargos do
legislativo.
Posteriormente no ano de 1997, o projeto de Lei nº 2695/1997 que passa a entrar em
vigor como Lei nº 9504/1997, repete a aprovação da reserva de cotas, com a alteração de que
as vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas com o mínimo de 30% (trinta
por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) de candidaturas de cada sexo.
Segundo Miguel (2000), a Deputada Marta Suplicy defendeu a inclusão de medidas
positivas que possibilitassem a reversão do quadro de desigualdade entres mulheres e homens,
dentre as sugestões apresentadas por ela se inclui a reserva de cotas por sexo.
Uma das diferenças que encontramos entre as leis nº 9100/95 e 9504/97 é no que diz
respeito aos limites de vagas por sexo, observando que o legislador não se refere às mulheres,
para que pudesse ser respeitado o princípio da igualdade.
Nesse contexto, por força da Constituição de 1988, foi estabelecido que “homens e
mulheres são iguais perante a lei” (BRASIL, 1988), percebendo-se que esse foi um meio
utilizado para que homens e mulheres pudessem ser equiparados no campo político, como uma
forma que o estado encontrou para reduzir a desigualdade política.
A Lei Eleitoral de 1997 sofre uma alteração pela chamada Minirreforma de 2009, onde
a Lei nº 12.034/09 alterou a redação dada ao parágrafo 3º do artigo 10 da Lei das Eleições nº
9.504 de 30 de setembro de 1997, que prevê:

Art.10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados,
Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e
cinquenta por cento do número de lugares a preencher. § 3º Do número de vagas
resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o
mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (BRASIL, 2009).

Trazendo atualmente no corpo do texto a expressão “preencherá”, a grande discussão
trazida pela nova redação dada ao texto do artigo, diz respeito à obrigatoriedade do
preenchimento da porcentagem exigida pela lei, pois a mudança trazida pela nova redação em
relação à redação anterior é a substituição da expressão “deverá reservar” por “preencherá”,
trazendo uma obrigatoriedade de distribuição dos percentuais entre homens e mulheres.
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Devendo os partidos políticos completar a cota 30% por cada sexo, vejamos o entendimento de
Lenza (2012, p. 287):
Na verdade, o dispositivo apenas trocou a expressão “deverá reservar” por
“Preencherá”, com a nítida intenção de tornar obrigação, e não faculdade, a conhecida
“cláusula de reserva de gênero”. Esse dispositivo busca fortalecer o “sexo frágil”, que
na realidade eleitoral brasileira é, atualmente, o das mulheres, a partir da seleção das
candidaturas, obrigando os partidos a selecionarem a participação feminina nas
candidaturas.

Lenza (2012), ainda esclarece ao usar o termo “sexo frágil” utiliza-se da interpretação
referente à mulher, pela situação em que se encontra atualmente no cenário da política, pois
representa um número menor de participantes em relação aos homens.
A consolidação do entendimento da reserva de vagas se constitui como norma de
observância obrigatória, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), REspe: 2939 PE, Relator: Min.
Arnaldo Versiani Leite Soares, julgado em 06 de novembro de 2012, firmou-se, no sentido de
que o descumprimento dos percentuais previstos em lei, enseja o indeferimento do
demonstrativo de regularidade dos atos partidários (DRAP):

Registro de candidaturas. Percentuais por sexo.
1. Conforme decidido pelo TSE nas eleições de 2010, o § 3º do art. 10 da Lei nº
9.504/97, na redação dada pela Lei nº 12.034/2009, estabelece a observância
obrigatória dos percentuais mínimo e máximo de cada sexo, o que é aferido de acordo
com o número de candidatos efetivamente registrados.
2. Não cabe a partido ou coligação pretender o preenchimento de vagas destinadas a
um sexo por candidatos do outro sexo, a pretexto de ausência de candidatas do sexo
feminino na circunscrição eleitoral, pois se tornaria inócua a previsão legal de reforço
da participação feminina nas eleições, com reiterado descumprimento da lei.
3. Sendo eventualmente impossível o registro de candidaturas femininas com o
percentual mínimo de 30%, a única alternativa que o partido ou a coligação
dispõe é a de reduzir o número de candidatos masculinos para adequar os
respectivos percentuais, cuja providência, caso não atendida, ensejará o
indeferimento do demonstrativo de regularidade dos atos partidários (DRAP).
(Grifo nosso).

Podemos concluir que, a obrigatoriedade estabelecida pela Lei 12.034/09 objetiva
aperfeiçoar a lei de cotas e ainda inserir mais mulheres na ceara política.
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A Realidade histórica no percentual na política no contexto geral
Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), as
mulheres representam estatisticamente de 1980 a 2010, a maioria da população brasileira,
contando atualmente com 51,03% da população em relação aos homens, que somam 48,97%
de acordo com o senso realizado em 2010.
No entanto, essa é uma realidade distinta da que observamos em relação à
representatividade feminina na política brasileira. A Revista do Observatório Brasil da
Igualdade de Gênero (2015), enumera também os seguintes dados, confirmando que a
representatividade masculina é superior à feminina, pois os homens somam 81,5% no Senado,
90% dos cargos da Câmara de Deputados, 89% dos cargos das Assembleias Legislativas e
Câmara Distrital, 96% dos cargos das Prefeituras e 87% das Câmaras Municipais no Brasil,
dados atualizados até o ano de 2015.
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) demonstram as
estatísticas das Eleições Municipais no ano de 2016, no âmbito geral as mulheres somaram um
total de candidatas correspondente a 32% (trinta e dois por cento) isso equivale a 158.453
mulheres, enquanto os homens somam 68% (sessenta e oito por cento) totalizando 338.443.
(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2016).
No Tocantins, as mulheres apresentaram um total de 33% (trinta e três por cento)
contando com 2.434 de candidatas registradas, um número muito menor em relação aos
homens, que somam 67% (sessenta e sete por cento) de candidatos para os cargos de prefeito e
vereadores do Estado.
Na cidade de Araguaína – TO a representatividade feminina na eleição de 2016 contou
com 85 mulheres, totalizando 32% (trinta e dois por cento), contrastando com a
representatividade masculina, que obteve 184 candidatos, um percentual de 68% (sessenta e
oito por cento), para os cargos de vereadores e prefeito. Nota-se, uma relevante diferença entre
a participação feminina e masculina quando tratamos do assunto política.
A luta das mulheres para a garantia do voto foi de grande relevância para a história, no
entanto, ainda hoje, vemos a baixa representatividade das mulheres nas eleições.
A Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal - Vanessa Grazziotin demonstra
que, em uma classificação global de mulheres nos parlamentos, o Brasil ocupa a posição 117,
afirma ainda, que conforme o estudo feito pela União Interparlamentar e a ONU Mulheres nos
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países da América do Sul, o Brasil fica na última posição e, em penúltimo lugar comparado aos
países da América Central.

Obstáculos enfrentados pelas mulheres na política
A ausência da participação das mulheres na política brasileira é resposta de um
construto social permeado de negativos aspectos históricos. Como percebemos, há em nossa
legislação a obrigação de participação mínima por sexos, como forma de imposição da
participação feminina, uma vez que, sem tal imposição legal, jamais haveria a respectiva
inserção.
Ao longo do tempo foram utilizadas medidas que minimizassem o processo de
desigualdade, como: campanhas publicitárias e alterações legislativas, todas na tentativa de
equalizar o índice de participação das mulheres e trazer igualdade nesse campo historicamente
predominado pelo universo masculino.
A análise feita pela Revista do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero (2015, p.
11), entendeu que “essa é uma realidade de difícil e lenta transformação, uma vez que reflete a
cultura patriarcal que demarca fortemente, ainda hoje, os papéis esperados para homens e
mulheres”.
Nesse contexto, podemos identificar que, um dos principais obstáculos que a mulher
enfrenta é a associação, que culturalmente foi desenvolvida entre a mulher e a esfera doméstica.
A cultura patriarcal demonstrada por Costa (2005 apud SOUZA; AMORIM, 2012, p.
2) ao tratar a respeito do histórico político das mulheres amazônicas em um exemplo didático
utilizando da relação sociocultural da mulher com a política, relata a atividade que a mulher
desempenhava: “Os trabalhos iam desde preparar os “grandes almoços” para os políticos
amigos e correligionários de seus maridos, fazer campanhas nas comunidades e dar apoio
logístico para os eleitores no dia das eleições.”
Classifica este sendo um papel coadjuvante, mas não menos importante na participação
política na Amazônia. A “carreira política” exigia e exige até hoje uma dedicação de tempo,
realizar as campanhas, participar de inúmeras reuniões, e nesse contexto em sua maioria os
homens estavam à frente como candidatos, enquanto as mulheres realizavam as atividades em
segundo plano, dando apoio aos seus maridos para que a campanha obtivesse êxito.
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Miguel (2000) aponta que a associação entre a mulher e o setor doméstico é uma
barreia estrutural enfrentada pelas mulheres e é uma causa para refrear a participação das
mulheres na política, considerado como um desincentivo estruturalmente construído.
Essa questão reflete para ambos os lados, tanto para as mulheres que se refreiam em
ingressar na carreira política, quanto para a sociedade, que tem a visão da mulher como frágil,
submissa, ligada à maternidade e as atividades domésticas e nisso acabam não votando nas
poucas mulheres que buscam a carreira política.
Atualmente, muitas vezes as mulheres mesmo tendo uma posição profissional
reconhecida pela sociedade, não buscam a esfera política para que a unidade familiar continue
organizada, devido à dedicação e o dispêndio de tempo que a política exige, fatores que não são
corriqueiros entre os homens que pretendem ou já atuam na política, podemos considerar que
os homens são mais desprendidos desse campo, enquanto as mulheres estão intimamente
ligadas a manter invicta a família.
Segue abaixo dois gráficos que demonstram o percentual de candidatos homens e
mulheres nas eleições de 2016 em quatro estados do Norte do Brasil, quais sejam: Tocantins,
Pará, Amazonas e Amapá, para os cargos de Prefeito e Vereador.

Gráfico 1 – Estatísticas eleitorais 2016 – Candidaturas Prefeito e Vereador
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Fonte: Elaborado pelas próprias autoras.
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Analisando o percentual gráfico demonstrado acima, podemos identificar que a norma
estabelecida para que seja preenchido o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidaturas de cada sexo é obedecida, no entanto, o ponto a se verificar é que, a média
entre candidatas mulheres nas eleições de 2016 ficaram restritas a essa disposição legal. Variando entre
31% (trinta e um por cento) e 33% (trinta e três por cento) o número de cândidas do sexo feminino para
os cargos de vereador e prefeito das eleições de 2016.
Gráfico 2 - Estatísticas eleitorais 2016 – Eleitos Prefeito e Vereador
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Fonte: Elaborado pelas próprias autoras.

Quando tratamos do segundo gráfico, observamos que a questão de eleger mais
mulheres na política, perpassa questões que vão além da mera edição de lei de cotas,
entendemos então, que existem outros obstáculos que as mulheres enfrentam quando se fala em
paridade entre elas e os homens no Poder Legislativo.
Não podemos dizer então, que as políticas de cotas por si só, realizaram com êxito a
meta de tornar proporcional a participação feminina e masculina na política, pelo que vemos
ainda estamos longe disso.

A pouca participação feminina na câmara municipal de Araguaína -TO

A cidade de Araguaína - TO é composta por aproximadamente 175.960 mil habitantes
conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (IBGE, 2017).
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Em dados apontados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores cadastrados
são um total de 102.878 mil, as mulheres representam 55.444 mil eleitoras e os homens somam
47.434 mil eleitores, temos então, um percentual de 53,89% (cinquenta e três vírgula oitenta e
nove por cento) de eleitores do sexo feminino e 46,10% (quarenta e seis vírgula dez por cento)
eleitores do sexo masculino.
Os dados estatísticos mostram mais uma vez, que as mulheres são a maioria da
população araguainense, consequentemente a maioria do eleitorado, no entanto, no cenário
político esses números denotam a forte disparidade entre os sexos.
Nas eleições de 2016, a cidade de Araguaína contou com 173 candidatos do sexo
masculino para vereador, equivalendo a 67,84% e com 82 candidatas do sexo feminino para
vereadora o correspondente a 32,16%.
Foram eleitos no total, 17 vereadores, que atualmente compõem a Câmara Municipal
de Araguaína – TO que é o Poder Legislativo do Município, sendo que desses 17 vereadores,
contamos apenas com uma única mulher, que foi eleita com 1.064 votos, qual seja Zezé Cardoso
(PSDB).
Ao passo que os homens correspondem a 94% (noventa e quatro por cento) dos
candidatos eleitos, as mulheres representam apenas 6% (seis por cento) desse total.
O TSE tem buscado assegurar o respeito ao espaço político da mulher em seus
julgados. No que diz respeito ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, que define os percentuais
mínimos de candidatura por sexo, o Tribunal Superior Eleitoral, REspe: 78432 PA, Relator:
Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, julgado em 12 de agosto de 2010, tem jurisprudência
assente, no sentindo de se tratar de norma com caráter imperativo, vejamos:

Candidatos para as eleições proporcionais. Preenchimento de vagas de acordo com os
percentuais mínimo e máximo de cada sexo.
1. O § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, na redação dada pela Lei nº 12.034/2009,
passou a dispor que, "do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento)
e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo",
substituindo, portanto, a locução anterior "deverá reservar" por "preencherá", a
demonstrar o atual caráter imperativo do preceito quanto à observância obrigatória
dos percentuais mínimo e máximo de cada sexo.
2. O cálculo dos percentuais deverá considerar o número de candidatos efetivamente
lançados pelo partido ou coligação, não se levando em conta os limites estabelecidos
no art. 10, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
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3. Não atendidos os respectivos percentuais, cumpre determinar o retorno dos autos
ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que, após a devida intimação do partido, se
proceda o ajuste e regularização na forma da lei. Recurso especial provido. (Grifo
nosso).

O julgado acima demonstra que o TSE tem buscado garantir a representatividade política da
mulher, todavia, as estatísticas vistas outrora, demonstram resultados inferiores ao que se esperava, com
a implantação dos percentuais mínimos de candidatura por sexo.

É importante verificar que, nas últimas eleições de 2016, foram 16.131 candidatos que
não receberam nenhum voto, notando então, que nem o próprio candidato votou em si. Revela
que o número de mulheres que não recebeu sequer um voto é muito superior ao de homens
candidatos. As mulheres são um total de 14.417 candidatas ao cargo de vereadora e 4 ao de
prefeita que terminaram a eleição sem ter recebido voto, realidade diferente dos homens que
totalizam 1.698 no cargo para vereador e de 16 para prefeito. (TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, 2016).
Na cidade de Araguaína das 82 (oitenta e duas) candidatas aos cargos de vereadora, 7
(sete) não receberam nenhum voto, comparado aos homens que apenas 1 (um) não obteve voto,
dos 173 (cento e setenta e três) candidatos aptos. O percentual de candidatura feminina sem
nenhum voto dentro de sua categoria excede aos homens na mesma situação.
O registro de candidatos que não recebem votos é conhecido como “candidatura
laranja”, que de acordo com o Código Eleitoral, configuram crime de falsidade ideológica
eleitoral. O Ministério Público eleitoral investiga essas candidaturas fictícias, que têm o intuito
de burlar a cota exigida pela legislação para promover o aumento da participação feminina na
política.
Diante desse cenário, evidencia-se a urgência na adoção de medidas mais efetivas no
que atine ao incremento da participação feminina na política, eis que, conferir às mulheres
maior representatividade nas esferas decisórias, constituí elemento chave, não só para a
concretização do preceito constitucional da igualdade dos sexos, mas também, para o
fortalecimento da nossa democracia.

Consequências da sub-representação feminina na política

Como já abordado anteriormente, a sociedade brasileira e seu eleitorado são compostos
por uma maioria de mulheres e elas representam em média 10% no Parlamento demonstrando
uma grande diferença da representatividade masculina.
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Em 2015, foi proposta pela bancada feminina do Congresso Nacional a campanha
“Mais mulheres na Política”, tendo como objetivo a aprovação da PEC 134/2015, que prevê um
percentual mínimo de representação para homens e mulheres no Poder Legislativo. O conteúdo
da proposta tem o intuito de que seja aumentada a presença feminina de forma gradativa: 10%
das cadeiras da primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira. A reserva de vagas será
válida para as três legislaturas subsequentes à promulgação da emenda.
Isso estimularia, por exemplo, municípios que não têm uma mulher sequer como
vereadora possam eleger uma representante mulher, estimulando de forma gradativa a
participação política feminina.
Entendemos que se as pessoas sub-representadas têm presença nos processos de
decisão, elas têm chances maiores de assegurar as demandas e necessidades deste grupo.
Segundo Ramos (2015), uma maior presença feminina na política impactaria
diretamente na questão de aborto, de aumento da licença paternidade e ainda influenciaria na
implementação de políticas públicas como creches, para auxiliar as mulheres que pretendem
trabalhar e não têm onde deixar seus filhos.
Questões relacionadas às consequências da sub-representação feminina na política,
tais como, projetos que possuem caráter discriminatório e machista, por exemplo, a Lei nº
13.467 de 13 de julho de 2017 que trouxe um novo contexto para a legislação trabalhista, que
permite que a mulher grávida trabalhe em local insalubre, ou seja, perigoso à saúde da mulher
e consequentemente do bebê.
Temos por outro lado, o projeto de lei nº 7016/10 que proíbe a desigualdade salarial
entre homens e mulheres que exercem funções ou cargos iguais, ainda não saiu da votação nas
comissões.
A falta de participação das mulheres nos espaços de poder, além de ser um problema
de representatividade em si, afeta diretamente os direitos sociais da mulher. Por isso, o desafio
de garantir uma reforma política ampla, que assuma o desafio de equilibrar o jogo político entre
homens e mulheres no parlamento brasileiro é fundamental para a ampliação de direitos
voltados para as mulheres, incluindo a quebra de paradigma sobre qual é o lugar da mulher na
sociedade brasileira.
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Considerações finais

As mulheres conquistaram o seu espaço no mercado de trabalho, são maioria nas
universidades brasileiras, somam um número maior que o masculino na população e
consequentemente no eleitorado do país, no entanto, ainda têm muito a se percorrer quando o
assunto é política, uma luta que perdura um período de mais de 85 anos.
Ainda que o nosso país tenha adotado a política de cotas por sexo, para obter maiores
números quanto à participação da mulher, compatibilizando com a quantidade que elas
representam na sociedade brasileira e ainda equiparar com a representatividade masculina, não
é o suficiente, é preciso mais.
Ao analisar as eleições de 2016 no tocante à candidatura das mulheres araguainenses
para o cargo de vereadora, em especifico às mulheres que não receberam nenhum voto, observase, que se trata de um problema estrutural com duas faces.
De um lado temos os partidos políticos que registram essas mulheres apenas para
cumprir a cota prevista na lei, de outro lado, temos mulheres que não têm nenhuma pretensão
de conquistar votos nas urnas.
O único interesse que permeia essa relação, diz respeito ao cumprimento da legislação
eleitoral, são mulheres que passaram a vida inteira distantes da política, e de repente, foram
convencidas por partidos a preencherem fichas de filiação e laçarem os nomes nas disputas,
sendo mais provável que essas mulheres não votam nelas mesmas, comprovando assim, a tese
de que estão ali apenas para somar números quanto à participação das mulheres. Isso certifica
que estamos longe do ideal e ainda descumprindo a lei escancaradamente.
Destarte, é importante que haja o crescimento da participação feminina na política
brasileira, através de políticas que busquem o empoderamento da mulher através do incentivo
à igualdade de homens e mulheres, fortalecendo assim as lideranças femininas.
Os partidos políticos que têm um grande papel nesse crescimento precisam ajudar na
divulgação das campanhas femininas, incentivando a participação das mulheres como
candidatas e aceitar tirá-las do papel secundário para que possam promover a verdadeira
participação das mulheres.
A figura feminina ainda é algo estritamente ligado à maternidade, ao lar, ao cuidado
do marido e dos filhos, relacionando-as com as atividades domésticas, à fragilidade. Numa
cultura machista que permeia a sociedade brasileira elas ainda enfrentam preconceitos por conta
desses paradigmas, que necessitam urgentemente ser quebrados.
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Assim sendo, podemos dizer que obtivemos avanços significativos, ainda assim, há
um longo caminho a ser percorrido, para que se consiga encontrar o efetivo equilíbrio das
mulheres com os homens nas suas relações de poder.
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A complexidade do novo simples nacional a partir de 2018
Lucilene Pereira Araújo1
Flávio Rafael Bonamigo2
Introdução
Esse artigo relatará sobre a complexidade do novo Simples Nacional (SN), com novas
mudanças adotadas a partir de 27 de outubro de 2016, que contemplará com impactos sejam
eles, positivos ou negativos, onde o mesmo também surgiu da necessidade de demonstrar sobre
os mecanismos adotados e algumas peculiaridades de uma das formas de regime de tributação
federal, o regimento partilhado de arrecadação, cobrança e inspeção de tributos aplicáveis às
microempresas e empresas de pequeno porte.
Consistirá em analisar em sua plenitude o que essas novas mudanças de fato irão
revolucionar no sistema tributário do país, fazendo com que o mesmo seja estudado e analisado
minuciosamente para tomada de decisão, observando todas as peculiaridades e possíveis
interferências que sustentam e fluem neste novo simples nacional, conhecendo melhor as
mudanças desse sistema adotado a partir de 2016, para tomada de decisão em relação ao regime
de tributação escolhido pela empresa em todo o ano-calendário.
O assunto tomou corpo tendo em vista a criação de regras novas em um dos regimes
tributários mais adotados no país, que é configurado como específico e próprio das empresas
de micro e pequeno porte, e que com estas novas mudanças passam de algo que era considerado
como simples para algo original e complexo, configurando algo inovador e que deverá ser
analisado meticulosamente para as possibilidades de opção pelo novo sistema, identificando e
interpretando no âmbito da legislação vigente as mudanças aplicadas, assim questiona-se: quais
os impactos dessas mudanças na tributação do simples nacional aplicado até 2017 e a partir de
2018 levando em conta as alterações promovidas pela Lei Complementar (LC) 155/2016?
O estudo tem por objetivo geral tratar dos impactos produzidos pelas mudanças no
sistema de tributação do simples nacional. E, de forma específica abordar conceitos,
compreender as novas mudanças adotadas pelo programa do governo federal simplificando
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neste novo cenário; identificar as implicações nas tomadas de decisões perante a escolha deste
regime e nos demais conforme as legislações vigentes.
Será elencado um novo quadro comparativo do antes e depois de 2018, abordando as
mudanças deste processo e, diante do cenário os gestores poderão visualizar em qual regime de
tributação a empresa se enquadra melhor.
A pesquisa foi realizada através de levantamento de referências teóricas analisadas e
publicadas através de textos eletrônicos como livros, artigos científicos e páginas de web sites
consideradas como bibliografia e, com informações precisas levantadas sobre as considerações
gerais e características que definem o regime especial tributário, também é quantitativo quanto
à abordagem pelo o uso de tabelas e gráficos breves e úteis para tomada de decisão mais concisa.

Simples nacional

A LC Nº 123 de 14/12/2006 define o simples, como regime peculiar integrado de
arrecadação de impostos, taxas e contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas
de Pequeno Porte (EPP), aplicável às pessoas jurídicas que se enquadram neste segmento.
(BRASIL, 2006).
Afirma-se também que é um programa do governo federal que visa tornar fácil a
burocracia das empresas, adotando rotinas e obrigações mensais facilitadas, além de que sua
carga tributária é reduzida e unificada, abrangendo a participação de todos os Estados
brasileiros.
Há alguns benefícios concedidos aos contribuintes optante do simples nacional, na LC
Nº 123/2006 apresenta: tributação com alíquotas mais beneficiadas e progressivas de acordo
com a receita bruta auferida, o recolhimento unificado e centralizado de impostos e
contribuições federais, cálculo simplificado do valor do imposto a ser recolhido; possibilidade
de adoção de livro caixa no qual serão escrituradas toda a movimentação financeira e bancária
e os parcelamentos de débitos de forma favorecida, estes benefícios serão adotados de acordo
com a opção adotada pelo regime do simples nacional, caso não sendo adotado, passará a
utilizar uma das outras formas de regime de tributação federal. (BRASIL, 2006).
Assim, “Tratando-se de opção tributária a ME ou a EPP pode escolher ou não este
regime de tributação. Caso não opte, fará o recolhimento dos tributos pelo lucro presumido ou
pelo lucro real, conforme o caso.” (ANFIP, 2013, p. 25). Se por um lado, este regime nacional
facilita o maior controle pelo poder público, por outro lado vem buscando diminuir a burocracia
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e onerosidade dos micros e pequenos empresários, de forma a torná-los mais competitivos no
seu segmento de atividades no mercado.
A opção pelo sistema dar-se por meio da internet. De acordo com Santos e Barros
(2013) constata-se que, conforme divulgados pelo Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN), no momento da opção o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao não
enquadramento nas vedações estabelecidas na lei, independente da verificação do
enquadramento, segundo os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE).
Portanto, a adoção por este sistema tributário deve ser traçada conforme o perfil da
empresa, observando as vantagens e as desvantagens em optar por este regime, utilizando como
forma peculiar e bem elaborada um planejamento tributário, para a partir de então fazer a
tomada de decisão sobre as melhores formas de tributação, observando que o Brasil é um dos
países com a mais elevada carga tributária.
Após a adoção pelo regime tributário, com o auxílio de profissionais contábeis
competentes, que contribuirão com informações dando suporte tanto aos administradores
quanto aos fiscos, visando à promoção da continuidade do empreendimento através de ações
que permitam licitamente reduzir a carga tributária protegendo assim, o patrimônio da empresa.
Conforme defendido por Santos e Barros (2009), a competência de fiscalizar o
cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao SN e para verificar a eventual
exclusão de ofício, tratando-se de prestação de serviços, cabe ao respectivo município e, os
demais cabem a Receita Federal e as Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do
Distrito, segundo a localização de cada estabelecimento.
Santos e Barros (2009) comentam que as ME e EPP que optam pelo SN necessitam
apresentar, todo ano, à Receita Federal, a declaração única e simplificada dos documentos
socioeconômicos e fiscais (Defis), que precisarão ser disponibilizados aos órgãos que
fiscalizam os tributos e a previdência. Esta declaração é de suma importância, devida à mesma
possuir informações com alto teor verídico e de caráter declaratório, pois são elementos
primordiais ocorridos na empresa no decorrer do ano anterior à entrega da declaração para com
o fisco.
Características

Incumbe advertir que para a entrada no simples, é imprescindível o cumprimento das
subsequentes condições: enquadrar-se no conceito de ME e EPP; desempenhar as condições
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previstas na legislação; e formalizar a opção pelo SN, e com isso, identificando algumas
características favoráveis à empresa.
As características principais do simples nacional para uma empresa se enquadrar neste
regime tributário são: ser facultativo; ser irretratável para todo o ano-calendário e; adotar alguns
tributos federais conforme o Art.13 da LC 123/2006. (BRASIL, 2006). E, mais características
encontram-se no Art. 5 da Resolução CGSN 94/2011, como: IRPJ (Imposto de Renda Pessoa
Jurídica); CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); PIS (Programa de Integração
Social); COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); IPI (Imposto
Sobre Produtos Industrializados) e CPP/INSS (Contribuição para a Seguridade Social).
(BRASIL, 2011).
Ainda, deverá adotar alguns tributos estaduais, como: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS); e tributos municipais, como: Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). (BRASIL, 2011).
O recolhimento destes tributos se dá mediante a uma única guia de arrecadação, o
Documento de Arrecadação Simplificada (DAS); disponibilidade do sistema eletrônico para
realização do cálculo do imposto devido no mês e para geração da guia; apresentação anual da
Defis da empresa; o prazo de recolhimento do imposto devido do mês se dá até o dia 20 do mês
subsecutivo; possibilidade dos Estados adotarem sublimites para EPP devido respectiva
participação no Produto Interno Bruto (PIB); as entidades localizadas nestes Estados, cuja sua
receita bruta total exceder o concernente sublimite deverá arrecadar o ICMS e o ISS
inteiramente aos órgãos competentes pelo regime de tributação normal. (BRASIL, 2006).
Desde a criação do sistema tributário unificado, foram notados inúmeros benefícios
nas empresas enquadradas. Um deles seria a forma simplificada da apuração dos tributos,
unificando vários impostos em um documento único de arrecadação, agradando aos
empresários com a facilidade no desenrolar o contexto tributário da empresa, seguindo à risca
a legislação tributária federal, estadual e municipal e também a legislação previdenciária.
Disposições sobre a lei complementar nº 123/2006

A LC Nº 123 de 14/12/2006 cria o regulamento nacional das ME e EPP nos artigos do
12º ao 41º, estabelecendo cláusulas gerais e relativas ao tratamento individualizado e favorecido
a ser acessível às mesmas no âmbito dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios, tanto
na esfera tributária, como nas obrigações trabalhistas, registro empresarial e outros benefícios.
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No artigo 3º o empresário a que se refere no art. 966 da Lei n º 10.406, de 10 de janeiro de 2002
do Código Civil, é atribuído à definição de ME e EPP, a sociedade empresária, a sociedade
simples, a empresa individual de responsabilidade limitada devidamente registrada no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. (BRASIL, 2006).
Ainda conforme o artigo 3º antes de sua última alteração realizada em 2016, é
considerada como microempresas, aquela que aufira receita bruta acumulada no ano-calendário
de até R$ 360.000,00 e as entidades de pequeno porte que sejam superiores a 360.000,00 e
abaixo de R$ 4.800.000,00 no ano-calendário, cuja regulação encontra-se na lei e, têm suprema
importância no subsídio do crescimento e alargamento do país, soando como aliado no combate
ao desemprego e, estabelecendo uma opção de ocupação para uma “pequena” parcela da
população que tem condições para desenvolver o seu próprio empreendimento, agregando
valores ao cenário econômico do País.
A LC 123 de 2006 art. 88, estabelece que “Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de
pequeno porte, que entra em vigor em 1o de julho de 2007.” (BRASIL, 2006). Já houve várias
alterações que adequa o SN, onde o mesmo é regimentado pelo CGSN que cabe a
regulamentação de várias matérias relativas ao simples, feitas sob a forma de resolução, e onde
uma de suas peculiaridades principais é a forma de cálculo do imposto devido como afirmam
Santos e Barros (2009) que esse sistema constitui-se em uma forma simplificada e unificada de
recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais favorecidos, incidentes sobre
uma única base de cálculo, a receita bruta.
De acordo com a LC 123/06 e suas posteriores alterações, é determinado um sistema
de tributação e recolhimento no SN de acordo com o tipo de cada atividade empresarial,
conforme o CNAE principal da mesma, e onde suas diretrizes vigentes serão aplicadas até o dia
31 de dezembro de 2017.
Em linhas gerais, na tributação ocorre que, para cada ramo de atividade, há um anexo
específico onde nos mesmos são elencadas 20 faixas - cada uma com amplitude de R$ 180 mil
- de faturamento bruto acumulado nos últimos doze meses, que fundamenta seu enquadramento
e o uso de determinadas alíquotas específicas correspondentes ao enquadramento da receita
bruta mensal.
Os anexos vigentes do SN prevalecem desde 01 de janeiro de 2012 até o fim do ano
de 2017 são distribuídos ao todo em seis anexos, nos quais os mesmos são divididos em
comércio, indústria, serviços e locações de bens móveis, segundo elencados a seguir:
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Anexo I corresponde às receitas decorrentes da atividade do comércio;
Anexo II corresponde às receitas decorrentes da indústria;
Anexo III refere-se às receitas derivados do prestamento de serviços e locação de bens
moveis, são atividades realizadas que não se caracterizam de cunho intelectual, de natureza
técnica e científica;
Anexo IV corresponde às receitas da prestação de serviços voltados para atividades
realizadas que se caracterizam de cunho intelectual, de natureza técnica e científica;
Anexo V corresponde às receitas decorrentes da prestação de serviço onde as mesmas
são, levando em consideração o fator “r”, para cálculo da contribuição para a segurança social,
devido não está incluído no simples nacional;
Anexo V-A decorrente da prestação de serviços profissionais, onde passou avigorar
desde 01 de janeiro de 2015, segundo Resolução CGSN 117/2014. (BRASIL, 2014).
No decorrer do trajeto tributário de uma empresa, conforme seu faturamento vai
crescendo, quanto maior a faixa enquadrada, maior a alíquota, onde o aumento da tributação
incide sobre toda a receita bruta do mês e não apenas sobre a receita bruta que excedia
determinada faixa, com consequência a carga tributária vai elevando e aumentando o custo na
empresa.

Disposições sobre a lei complementar nº 155/2016

A Lei Complementar Nº 155/2016 decretada pelo Congresso Nacional e sancionada
pelo Presidente da República em 27 de outubro de 2016, com o intuito de reorganizar e
simplificar os métodos utilizados para apuração dos impostos devidos pelas empresas optantes
do simples, não revoga a LC 123/2006, apenas promove diversas alterações na mesma, esta Lei
foi alinhada ao Projeto Crescer do Governo Federal, onde o mesmo tem o intuito de reformular
o modelo de comunicações no Brasil, além de fortalecer a segurança jurídica, a estabilidade
regulatória e modernizar a governança, possibilitando oportunidades de negócios que ajudará o
Brasil a retomar o crescimento do PIB. (BRASIL, 2016).
As alterações contidas na LC Nº 155/2016 na sua aplicação impactará o cenário
econômico do país, com alguns efeitos a partir de 2016, onde concede o parcelamento dos
débitos do simples em até 120 vezes e vencidos até a competência do mês de maio do mesmo
ano, onde o valor mínimo da parcela permanece em R$ 300,00 para as microempresas e
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pequenas empresas e R$ 150,00 para os Micros Empreendedores Individuais (MEI), e afetará
também principalmente o ano de 2018 em diante. (BRASIL, 2016).
As principais mudanças realizadas no regime de tributação do simples nacional para
2018 foram publicadas na LC 155/2016 que altera a Lei do simples Nacional 123/2006. O MEI
será afetado com as alterações das novas mudanças, onde seu limite para enquadramento
passará de R$ 60 mil para R$ 81 mil, o que contribuirá e muito para o crescimento dos pequenos
empreendedores, fornecendo novos índices positivos no cenário econômico do país. (BRASIL,
2016).
Segundo Ferreira (2017), o novo teto a partir de 01/01/2018 não contempla o ICMS e
o ISS, conforme a LC 155/16, quando a empresa optante exceder o faturamento bruto
acumulado nos últimos 12 meses de R$ 3,6 milhões, precisará pagar separadamente do DAS o
ICMS e o ISS, isto porque o novo teto de R$ 4,8 milhões não contemplará estes impostos. De
acordo com o novo teto, as atividades a seguir passarão a apurar o simples com base nas
alíquotas do Anexo III, sendo que até o momento apuram o simples com base nas tabelas do
Anexo VI, ressaltando que o mesmo será extinto.
As receitas incluídas no Anexo III, tais como: Arquitetura e urbanismo; clínicas de
nutrição e de vacinação e bancos de leite; Odontologia e prótese dentária; Psicologia,
psicanálise, Medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem; terapia ocupacional, acupuntura,
podologia e fonoaudióloga, dentre outras, serão tributadas com base nas alíquotas do Anexo III
somente se o valor da folha de salários representarem pelo menos 28% (Fator “r” é a relação
entre a folha de salários, compreendidos os encargos com a receita bruta total acumulada,
auferidos nos últimos 12 meses ao período de apuração) da receita bruta, caso não representem
será então tributada pelo anexo V. Algumas atividades de hoje que são tributadas pelo Anexo
III, também ficarão sujeitas ao Fator “r”, se as mesmas não atenderem a condição terão de
calcular o imposto com base no Anexo V. (FERREIRA, 2017).
A LC 155/2016, Art.61-A, § 2º criou a figura do “investidor-anjo”, onde uma pessoa
física ou jurídica poderá admitir o aporte de capital que não integrará o capital social da
empresa, investindo na ME ou EPP, fornecendo recursos para que a empresa se desenvolva,
fomentando a inovação e investimentos produtivos que deverão constar no contrato de
participação com vigência não superior a sete anos. De acordo com o § 4º inciso I e II, o
investidor anjo não será considerado sócio nem terá qualquer direito a gerência ou voto na
administração da empresa, não responderá por qualquer dívida e será remunerado por seus
aportes nos termos do contrato pelo prazo máximo de cinco anos. (BRASIL, 2016).
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Análise de dados explicativos

A LC Nº 123 de 14/12/2006 estabelece que a partir de 2018, para cálculo do valor dos
tributos devidos para o simples nacional haverá redução das tabelas e das faixas, onde passará
a vigorar de seis para cinco tabelas e de 20 para seis faixas de faturamento de forma gradativa,
como elencados abaixo, e a fórmula de cálculo que deixa de ser uma multiplicação simples do
faturamento pela alíquota para a aplicação da fórmula seguinte; (BRASIL, 2006).

Equação 1- Cálculo do Simples Nacional

𝑆𝑁 =

𝑅𝐵𝑅12 𝑥 𝐴𝑙í𝑞−𝑃𝐷

Equação 01

𝑅𝐵𝑅12

Onde:
SN = Simples Nacional
RBT12 = Receita bruta total antecedente ao período de apuração dos doze meses; Alíq =
Alíquota nominal das tabelas abaixo;
PD = Parcela a deduzir desta LC.
Fonte: (BRASIL, 2006)
O quadro 01 apresenta o novo anexo I da LC 123/2006 – vigente a partir de
01/01/2018, onde demonstram as devidas faixas com as suas respectivas receitas brutas
acumuladas e as alíquotas correspondentes com o valor a deduzir em cada faixa enquadrada
pelas empresas no segmento do comércio.

Quadro 1 - Alíquotas do Simples Nacional – Comércio

Receita Bruta em 12 meses (em R$)
1ª Faixa
2ª Faixa
3ª Faixa
4ª Faixa
5ª Faixa
6ª Faixa

Até 180.000,00
De 180.000,01 a 360.000,00
De 360.000,01 a 720.000,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Alíquota Nominal
4,00%
7,30%
9,50%
10,70%
14,30%
19,00%

Valor a
Deduzir
5.940,00
13.860,00
22.500,00
87.300,00
378.000,00
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Fonte: (BRASIL, 2016).

Segue, portanto, um exemplo com valor simulado representando a aplicação da
equação 01. Uma loja de roupas com receita bruta acumulada nos últimos dozes meses ao
período de apuração de R$ 650.000,00 de receita bruta (enquadrada na 3ª faixa do novo anexo
I) em janeiro de 2018 tem como receita R$ 61.000,00.

COMPARATIVO 1: Suposição de cálculo com as alterações da LC 155/2016,
aplicando a equação 01 onde:
650.000,00 x 9,50% - 13.860,00 = 0,07367 ou 7,37% (alíquota efetiva)
650.000,00
Cálculo do DAS em janeiro de 2018, após encontrar a alíquota efetiva (aplicação da
equação 01) a ser usada no valor de 61.000,00. 61.000,00 x 7,37% = 4.495,70.
COMPARATIVO 2: Suposição de cálculo sem as alterações da LC 155/2016.
Cálculo do DAS em janeiro de 2018: 61.000,00 x 7,54% (alíquota vigente até
dezembro de 2017) = 4.599,40
O estudo aponta que haverá mudanças na forma de calcular o imposto devido, conforme
o comparativo 1, usando a equação acima, primeiramente foi usado o acumulado dos últimos
doze meses, a alíquota nominal e a parcela a deduzir, conforme a faixa de faturamento
acumulado enquadrado pela empresa no caso citado, para encontrar a alíquota efetiva e
multiplicar pelo faturamento mensal e, após encontrar o valor do imposto devido no mês. De
acordo com o comparativo 2 a forma de calcular o valor do imposto até 31/12/2017, é observar
a faixa enquadrada pela empresa no antigo anexo e jogar a alíquota direta sobre o faturamento
mensal.
Também ocorreu de haver uma diferença nos valores dos impostos encontrados nos dois
comparativos que, com estas novas mudanças à empresa em questão serão favorecidas se assim,
persistir nos resultados, pois houve uma pequena redução na carga tributária do mês, o que com
passar dos meses se houver um planejamento tributário preciso e diário os benefícios só tendem
a aumentar, como por exemplo, a ampliação da redução da carga tributária, mesmo a entidade
mudando de faixa de faturamento acumulado.
O quadro 02 apresenta o Novo Anexo II da LC 123/2006 – vigente a partir de
01/01/2018, onde demonstram as devidas faixas com as suas respectivas receitas brutas
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acumuladas e as alíquotas correspondentes com o valor a deduzir em cada faixa enquadrada
pelas empresas no segmento da indústria.
Quadro 2 - Alíquotas do Simples Nacional – Indústria

1ª Faixa

Até 180.000,00

4,50%

Valor a
Deduzir
-

2ª Faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

7,80%

5.940,00

3ª Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

10,00%

13.860,00

4ª Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

11,20%

22.500,00

5ª Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

14,70%

85.500,00

6ª Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

30,00%

720.000,00

Receita Bruta em 12 meses (em R$)

Alíquota Nominal

Fonte: (BRASIL, 2016).

O quadro 03 apresenta o Novo Anexo III da LC 123/2006 – A partir de 01/01/2018,
onde demonstram as devidas faixas com as suas respectivas receitas brutas acumuladas e as
alíquotas correspondentes com o valor a deduzir em cada faixa enquadrada pelas empresas no
segmento de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionadas no § 5º-C do
art. 18 da LC 155/2016.
Quadro 3 - Alíquotas do Simples Nacional – Receita decorrente de locação de bens móveis e de prestação de
serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 da LC 155/2016

1ª Faixa

Até 180.000,00

6,00%

Valor a
Deduzir
-

2ª Faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

11,20%

9.360,00

3ª Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

13,50%

17.640,00

4ª Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

16,00%

35.640,00

5ª Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

21,00%

125.640,00

6ª Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

33,00%

648.000,00

Receita Bruta em 12 meses (em R$)

Alíquota Nominal

Fonte: (BRASIL, 2016).

O quadro 04 apresenta o Novo Anexo IV da LC 123/2006 – vigente a partir de
01/01/2018, onde demonstram as devidas faixas com as suas respectivas receitas brutas
acumuladas e as alíquotas correspondentes com o valor a deduzir em cada faixa enquadrada
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pelas empresas no segmento prestação de serviços relacionadas no § 5º-C do art. 18 da LC
155/2016.
Quadro 4 - Alíquotas do Simples Nacional – Receita decorrente da prestação de serviços relacionados no § 5º-C
do art. 18 da LC 155/2016

1ª Faixa

Até 180.000,00

4,50%

Valor a
Deduzir
-

2ª Faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

9,00%

8.100,00

3ª Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

10,20%

12.420,00

4ª Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

14,00%

39.780,00

5ª Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

22,00%

183.780,00

6ª Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

33,00%

828.000,00

Receita Bruta em 12 meses (em R$)

Alíquota Nominal

Fonte: (BRASIL, 2016).

O quadro 05 apresenta o Novo Anexo V da LC 123/2006 – vigente a partir de
01/01/2018, onde demonstram as devidas faixas com as suas respectivas receitas brutas
acumuladas e as alíquotas correspondentes com o valor a deduzir em cada faixa enquadrada
pelas empresas no segmento da prestação de serviços relacionadas no § 5º-I do art. 18 da LC
155/2016.
Quadro 5 - Alíquotas do Simples Nacional – Receita decorrente da prestação de serviços relacionados no § 5º-I do
art. 18 da LC 155/2016

Receita Bruta em 12 meses (em R$)
1ª Faixa
2ª Faixa
3ª Faixa
4ª Faixa
5ª Faixa
6ª Faixa

Até 180.000,00
De 180.000,01 a 360.000,00
De 360.000,01 a 720.000,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Alíquota Nominal
15,50%
18,00%
19,50%
20,50%
23,00%
30,50%

Valor a
Deduzir
4.500,00
9.900,00
17.100,00
62.100,00
540.000,00

Fonte: (BRASIL, 2016).

Os representantes comerciais serão um dos prestadores de serviços que passarão para
o novo Anexo V da LC 123/2006, podendo ser tributados pelo anexo III, caso o Fator “r” tenha
o valor igual ou superior a 28%.

EXEMPLO 1 - Serviço de Representação Comercial com valores simulados:
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RBT12: R$ 320.000,00
Folha 12 meses: R$ 22.000,00
Fator “r” = 22.000,00 / 320.000,00 = 6,88%
Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

Neste caso será tributado pelo Novo Anexo V, devido à razão do faturamento acumulado
sobre a folha com encargos dos últimos dozes meses ter sido um valor de 6,88% inferior a 28%
estipulado pela legislação vigente, e teve como receita pressuposta em janeiro de 2018: R$
30.000,00.
EXEMPLO 1 - Serviço de Representação Comercial com valores simulados:

COMPARATIVO 3: Suposição de cálculo com as alterações da LC 155/2016, pelo
anexo V utilizando-se a equação 01.
320.000,00 x 18,00% - 8.100,00= 0,15468 ou 15,47% (alíquota efetiva)
320.000,00
Cálculo do DAS em janeiro de 2018, após encontrar a alíquota efetiva (aplicação da
equação) a ser usada no valor de 30.000,00. 30.000,00 x 15,47% = 4.641,00.
Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

EXEMPLO 2 - Serviço de Representação Comercial:

RBT12 320.000,00
Folha 12 meses 92.000,00
Fator “r” = 92.000,00 / 320.000,00 = 28,75%
Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

Neste caso será tributado pelo Novo Anexo III, devido à razão do faturamento
acumulado sobre a folha com encargos dos últimos dozes meses ter sido um valor de 28,75%
superior a 28% estipulado pela legislação vigente, e teve como receita pressuposta em janeiro
de 2018: R$ 30.000,00

COMPARATIVO 4: Suposição de cálculo com as alterações da LC 155/2016, pelo anexo III utilizando-se a
equação 01.

320.000,00 x 11,20% - 9.360,00= 0,08275 ou 8,28%(alíquota efetiva)
320.000,00
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Cálculo do DAS em janeiro de 2018, após encontrar a alíquota efetiva (aplicação da
equação) a ser usada no valor de 30.000,00. 30.000,00 x 8,28% = 2.484,00.
Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

COMPARATIVO 5: Suposição de cálculo sem as alterações da LC 155/2016.

Cálculo do DAS em janeiro de 2018 – utilizando exemplo 1 e 2 deste estudo: 30.000,00 x
17,72% (alíquota vigente até 12/2017) = 5.316,00.
Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

Os resultados assinalam as probabilidades para uma empresa no segmento de
representação comercial com um faturamento acumulado hipotético. Percebem-se tamanha
diferença nos valores dos impostos devidos mensalmente, onde no último comparativo
(comparativo 5) usado ainda sem as alterações do novo anexo, a carga tributária da empresa
chega a ser mais que o dobro em comparação com o penúltimo (comparativo 4), que é calculado
pelo novo anexo III mesmo a empresa sendo tributável obrigatoriamente pelo novo anexo V,
isso ocorre devido o Fator “r” ter sido superior a 28% e, nos cálculos reduziu pela metade a
carga tributária mensal que pode ter significados futuros positivos para o desenvolvimento da
empresa com um bom planejamento.
Neste caso o Fator “r” é utilizado para determinar a distribuição dos valores devidos
para os tributos federais nos anexos, de acordo com as regras estabelecidas na Lei
Complementar 123/2006.
A complexidade do novo simples em relação ao cálculo do tributo devido mensal a
partir de 2018 continuará tendo o apoio do programa eletrônico para elaboração da declaração
obrigatória, com o valor do imposto devido para com o fisco, onde é de suma importância o
conhecimento do profissional nas novas tabelas, faixas de enquadramento, alíquotas e valores
a deduzir no encontro da alíquota efetiva.
A escolha pelo simples deve ser muito bem verificada para saber qual é o
enquadramento tributário da empresa, onde o gestor fará a melhor escolha do regime tributário
a ser adotado no ano calendário.
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Considerações finais

No decorrer do artigo foram identificados alguns pontos das mudanças do novo
simples para 2018 contribuindo para o renascimento deste regime tributário no país, propondo
mudanças que contemplam os micros empreendedores e empresas de pequeno porte,
aumentando o interesse na operacionalização do regime do simples nacional. O artigo procurou
apresentar que a exigência de uma regularidade fiscal do contribuinte depende de uma série de
ações no sentido da aceitação, valorização, incorporação e aplicação do regime dentro de cada
esfera do governo, tanto federal, estadual e municipal.
A variação das atividades de tecnologia para o anexo III reduziu consideravelmente os
impostos, mostrando que o governo está interessado no crescimento do setor, bem como a
regulação do investidor anjo que trará maior segurança jurídica aos negócios, fazendo com que
as empresas invistam mais, sem sair do regime tributário, alavancando a mesma no mercado.
De acordo com os aspectos abordados no presente artigo, apesar do regime tributário
ser apelidado de simples nacional, torna-se com suas características, um sistema complexo com
suas inúmeras alterações vigentes, confrontado a outros métodos existentes, cabendo uma
profunda análise em suas bases legais vigentes, para que não sejam tomadas decisões erradas,
que comprometam a trajetória tributária da empresa no mercado econômico financeiro do país.
No decorrer dos estudos para elaboração do artigo, foi diagnosticado que não se deve
etiquetar o simples nacional, dizendo que o mesmo é o mais barato, assim como não se deve
dizer que é o mais caro, visto que na elaboração do mesmo foi apontado que depende de
inúmeros fatores, como o ramo empresarial a ser executado, entre outros.
Diante da situação cada entidade deve ser estudada individualmente e, com um
planejamento tributário elaborado minuciosamente, tendo em vista o melhor para a ascensão da
empresa, e não se contentar somente com o que o simples nacional tenta demonstrar com seu
título convidativo, aparentando ser simples e fácil, buscar sempre atualização constante das leis
e de suas alterações, para aplicabilidade das mesmas na empresa, para garantir a sobrevivência
em meio ao mercado atual.
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O universalismo e relativismo cultural na atemporalidade das violações dos direitos
femininos
Maria Paula Felix Rodrigues1
Helena Mendes da Silva Lima2
Introdução

O Direito é inegavelmente uma espécie de organismo vivo estando a margem de
mutações derivadas dos movimentos sociais, políticos e culturais. Assim a compreensão da
utilização das normativas como ferramentas de controle social fixa-se a partir das constantes
mudanças em que a sociedade está exposta e virá, eventualmente, a ser influenciada.
Neste ínterim, a sujeição de uma regulamentação das ações humanas em um Estado de
Direito ultrapassa os limites técnico-jurídicos e emerge no âmbito antropológico, observado a
partir do estudo das relações humanas.
No presente trabalho as movimentações e controles sociais foram postas em análise
partindo-se do olhar teórico sob o viés da literatura, vez que esta, como uma forma de arte,
expressa as vivências sociais e apresentam manifestações culturais, retratando o coletivo de
modo que espelham uma realidade da qual pode-se subtrair aspectos filosóficos e valores
ideológicos presentes em sociedades atuais.
Destarte, a interdisciplinaridade do Direito neste artigo foi aplicada em conformidade a
análise do universo distópico criado por Margaret Atwood em sua obra “O Conto da Aia”,
servindo de parâmetro na observância da esfera de normativas internacionais relacionadas aos
Direitos Humanos quanto a discussão do papel e direitos das mulheres nas sociedades
contemporâneas.
Envolto em temáticas sociais, O Conto da Aia apresenta problemáticas dissociativas à
liberdade física, psicológica, sexual e intelectual das mulheres, através da instituição de atos
culturais moralmente depreciativos, advindos de ideologias altamente patriarcais e sexistas.
Tais atos representados no livro foram abordados em paralelo às atuais legislações e práticas
culturais realizadas em alguns países, visto que há inúmeras similaridades nas violações de
direitos e integridades de mulheres.
1
2
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Este exame foi realizado partir de um estudo histórico dos Direito Humanos em sua base
política, sob um olhar hermenêutico no que tange os principais aspectos sociais e históricoculturais das sociedades em questão.
É de se valer também dos preceitos jurídicos que compõem o Direito Internacional na
busca de reconhecer as limitações de abrangência de suas normativas contidas em pactos e
convenções, através de uma pesquisa de cunho bibliográfico. Assim como apresentar
informações para formar bases empíricas através de resultados qualitativos e quantitativos das
violações dos direitos das mulheres, por intermédio de pesquisa documental.
Desta análise de normativas e práticas pretendeu-se objetivamente tratar quanto a
incidência dos Direitos Humanos, vez que mediante o reconhecimento de sua inerência ocorre
ainda controvérsias quanto a sua aplicação. Tal problema serviu como objeto de investigação a
partir de tais divergências, abordando acerca das teorias universalista e relativista cultural que
tratam quanto a aplicabilidade das normativas fundamentais em sociedades que carregam uma
diversidade cultural estruturada e insolúvel.
Neste contexto, as teorias versam quanto a aplicação das normativas em paralelo ao
respeito que deve ser direcionado aos preceitos culturais de cada Estado, bem como os prejuízos
advindos das violações que podem ser originadas a partir da preponderância cultural destas
sociedades.
Desta forma, a análise dos atos presentes na obra de Margaret Atwood, em paralelo as
normativas presentes atualmente no Direito Internacional, exige que seja direcionado um olhar
crítico quanto a incidência de legislações que violem o princípio da dignidade da pessoa humana
e os Direitos Humanos das mulheres como um todo.
Mas, também sugerir um estudo da efetiva aplicação dos Direitos Humanos no âmbito
global para se analisar as delimitações que tais normativas sofrem mediante diversas sociedades
sob o ponto de vista histórico, cultural, religioso e até mesmo político.

Fundamentação dos direitos humanos: aspectos da normatização dos direitos no
pós segunda guerra

Para formação de uma base teórica do estudo da aplicação dos Direitos Humanos devese ponderar, primeiramente, quanto ao seu reconhecimento no âmbito internacional bem como
a sua abrangência.
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Para isto deve-se ressaltar que os Direitos Humanos adquiriram, após o encerramento
da Segunda Guerra Mundial, um status global abarcando discussões e ações para o
estabelecimento de seu conceito e fixação na esfera global, visando ocasionar a reflexão e
flexibilização do reconhecimento da dignidade da pessoa humana sendo destinada e inerente a
todos os seres, sem qualquer discriminação.
O denominado Direito Internacional dos Direitos Humanos teve sua gênese,
principalmente, como resposta as atrocidades realizadas pelo grupo nazista liderado por Hitler,
conforme trata Piovesan. (2016, p. 202). Porém, podem ser citadas marcos anteriores a Segunda
Guerra que foram essenciais para formação de direitos baseados em igualdade e proteção dos
indivíduos como a Magna Carta (1215), o Bill off Rights (1688) e a Revolução Francesa que
ocasionou na criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789).
Assim, pode-se afirmar que os Direitos Humanos surgiram a partir de progressivos
conflitos e debates político-sociais, passando a existir com base em uma conquista histórica
após anos de violações ao direito a vida e liberdade, por exemplo.
Neste trâmite, Bobbio (2014, p. 9) trata quanto ao surgimento dos Direitos Humanos:
Do ponto de vista teórico, sempre defendi — e continuo a defender, fortalecido por
novos argumentos — que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam,
são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo
gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.

O crescimento gradual que trata o autor, no âmbito internacional teve maior impacto
subsequente aos horrores da Segunda Guerra e a crise do positivismo jurídico, advinda da
desestruturação que os movimentos nazistas e fascistas causaram ao utilizarem a legislação
como fundamento para a prática das barbáries ocorridas durante o combate contra os judeus, os
quais fizeram nascer a ideia da proteção da dignidade da pessoa humana como necessidade
universal.
Afirma Piovesan (2012, p. 176) que “o Direito Internacional dos Direitos Humanos
ergue-se no sentido de resguardar o valor da dignidade humana, concebida como fundamento
dos direitos humanos.”
A partir desta concepção foi criada a Carta da ONU, a qual determina a
responsabilização dos Estados pela efetivação dos Direitos Humanos para os cidadãos,
refletidos na idealização de proteção dos indivíduos perante aos seus superiores e coletivos,
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tornando a relação política-jurídica dos Estados para com seus nacionais um assunto de
competência internacional.
A confecção da Carta da ONU serviu como resgate da dignidade humana bem como
possibilitou a elaboração e adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos que aceita
por 48 países a época, revolucionou o tratamento de universalidade e igualdade dos direitos,
tratando-os como qualidades com caráter inerente aos cidadãos.
Este foi o marco inicial para um novo vislumbre dos Direitos Humanos, o qual passou
a ser moldado utilizando a dignidade da pessoa humana como seu eixo principal, resultando na
expansão da constitucionalização da dignidade da pessoa humana, a qual teve sua gênese
principiológica na Constituição Alemã de 1949, segundo Sarlet (2002, p. 26). O autor conceitua
a dignidade da pessoa humana da seguinte forma:

Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar
e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência
e da vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 2002, p. 62).

Os Direitos Fundamentais citados pelo autor são aqueles que tratam-se de direitos
previstos em tratados internacionais, sendo indispensáveis para qualquer cidadão, a exemplo da
liberdade, moradia e vida, servindo estes como base para os Direitos Fundamentais que dispõe
sobre as prerrogativas reconhecidos pelas Constituições de cada Estado como direitos básicos
detentos por todos.
Fonteles (2014, p. 15) trata os Direitos Fundamentais como "direitos relativos a uma
existência humana digna, reconhecidos por uma Constituição, que impõem deveres ao Estado,
salvaguardando o indivíduo ou a coletividade."
Em consequência, posteriormente em 1966 foram celebrados pactos para atribuir o
caráter obrigatório dos Direitos Humanos, sendo estes o Pacto Internacional dos Direitos Civis
e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, reafirmando o
caráter de obrigatoriedade dos direitos estipulado pela ONU.
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Contexto de o conto da aia

A obra literária posta em análise que serviu como base teórica para o estudo realizado
neste artigo trata-se do livro escrito pela autora canadense, Margareth Atwood, denominado
“The Handmaid’s Tale”, em português de “O Conto da Aia.”
O livro, publicado em 1985, foi o responsável pela estreia da autora na ficção cientifica,
apresentando uma distopia que se distancia dos parâmetros tecnológicos corriqueiros do gênero,
fixando-se em uma antítese que apresenta uma sociedade negativa versando sobre o papel social
feminino, resultando em uma grande reflexão quanto aos direitos sociais e civis na ambientação
do enredo e também nas sociedades contemporâneas.
Vencedor do prêmio Arthur C. Clarke Award, no ano de 1987, o Conto da Aia foi
aclamado pela crítica especializada por devolver aos leitores a tradição da literatura clássica no
gênero de ficção cientifica como fizeram anteriormente as obras 1984, de George Orwell (1949)
e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley (1931).
Resultado de seu grande impacto e suas críticas positivas, mediante as quais passou a
ser reconhecido como um pressagio de futuro próximo, o livro foi adaptado para um filme
(1990), uma ópera (2000) e, atualmente, para um programa de TV nos Estados Unidos (2017 –
presente).

Contextualização das nuances de O Conto da Aia

Para o início da análise do imaginário da autora, deve-se valer que sua escrita
antiutópica parte de uma esfera metálica, uma vez que é moldada de forma angulosa para causar
desconforto psicológico e estimular discussões em que se impera a desconstrução de um
universo familiar para o leitor e se introduz um governo totalitarista.
O mundo descrito em “O Conto da Aia” situa-se em um Estado que teve a queda de sua
democracia e da Constituição Federal após ataques de grupos extremistas, instalando-se na nova
nação um regime de teonomia militar cristã. Tal forma de governo se constitui com bases
cristãs e seus defensores acreditam que os preceitos bíblicos devem ser instituídos nas
sociedades modernas.
Autointitulados de “Filhos de Jacó”, os defensores deste movimento de reconstrução
cristã buscam a restauração da ordem, inspirada por escritos bíblicos, principalmente os
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contidos nos livros do Antigo Testamento. Neste novo regime, a organização estatal passa a
ocorrer em meio a concentração de poder militar e hierárquico, banhado de fanatismo religioso.
Denominada Gilead, a nova sociedade estabelece o uso de castas sociais, com o intuito
de recuperar um controle de reprodução humana, advindo do temeroso declínio de nascimento
e surto de infertilidade que assolam a população, derivado pela poluição, resquícios químicos
do uso de bombas e doenças sexualmente transmissíveis.
As castas são compostas por grupos de mulheres, as quais são divididas entre as funções
exercidas por cada uma. As Esposas são as mulheres que são consideradas estéreis; as Tias são
as responsáveis pelo treinamento das Aias; as Marthas são mulheres mais velhas que já não são
mais capazes de gerar filhos, restando a estas realizarem os afazeres domésticos para as Esposas
e Comandantes; as Econoesposas3 ocupam as três posições sociais, a das Esposas, Aias e as
Marthas.
Já as Aias são aquelas que devem exercer seu papel fundamental para qual foram
criadas que é gerar filhos. Desta forma, as mulheres consideráveis férteis, ou seja, aquelas que
já conceberam são recrutadas para comporem o grupo das Aias, sendo direcionadas para viver
junto com um casal que não conseguem ter mais crianças até procriar para eles.
Tal procedimento é inspirado por uma passagem bíblica do Antigo Testamento em
Genesis4, 30:1-3, que trata da história de Jacó e Raquel, um casal que não consegue ter filhos
e, assim a esposa oferece ao marido sua criada para que esta possa conceber por eles.
Assim, as Aias são submetidas a ter conjunção carnal com os Comandantes, sempre no
período mensal em que se encontram férteis, para fins de procriação. O ato de copulação é
mascarado como um ritual religioso de modo que as Aias não sejam sexualizadas e que
acreditem que estão fazendo seu papel destinado por Deus.
Durante a Cerimônia, como é chamado o processo de fertilização, são realizadas leituras
da Bíblia e na presença das Esposas, onde elas se postam junto com as Aias como uma
personificação da ideologia de que estariam recebendo seus filhos através destas
mulheres. Como ocorre também no Dia do Nascimento, quando a Aia é assolada pelas dores

ATWOOD, p. 35: “Econoesposas, é como são chamadas. Essas mulheres não estão divididas segundo funções a
desempenhar. Elas têm que fazer tudo; se puderem”.
4
ATWOOD, p. 5: “Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacob, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a
Jacob: Dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacob contra Raquel e disse: Estou eu no lugar
de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela lhe disse: Eis aqui minha serva, Bilha; Entra nela para que
tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, assim, receba filhos por ela.”
3
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do parto, a Esposa promove uma atuação como se ela mesma a sentisse e, em momentos antes
da criança sair do ventre, é posta novamente junto a Aia para recebê-lo através de outra barriga.
Além da submissão passiva e indesejada do sexo, as Aias são mantidas em
regime rígidos, sendo implantado nelas a ideia de que somente as mulheres podem ser esteireis,
aos homens isto não acarreta, não sendo possível serem reconhecidos como estéreis, estando o
peso de reproduzir depositado somente sob as mulheres.
As mulheres são privadas de seu nome, o qual se torna proibido se utilizar ou revelar,
passando a serem nomeadas de acordo com seu Comandante, com uso pronomes “Of”, que no
inglês pode-se traduzir como “Do”, utilizado como um pronome para identificar a quem elas
pertencem.
São torturadas e violentadas fisicamente e psicologicamente caso não executem seu
papel ou seguirem a vontade de seus superiores. São proibidas de ler ou ter acesso a qualquer
meio de informação com que elas possam obter notícias do exterior. São separadas de seus
filhos e privadas de contatar sua família. Palavras como "liberdade" ou "estéril"5estão proibidas
para serem ditas, mesmo nas canções.
Caso as Aias não respondam as expectativas estão sujeitas a se tornarem Não Mulheres,
aquelas que não podem mais gerar filhos, as feministas, homossexuais, viúvas e adulteras,
sendo enviadas para trabalhar nas Colônias, um lugar com alto nível de radiação que pode gerar
em consequências fatais para os humanos. E, caso violem as regras, são executadas como os
criminosos comuns por fuzilamento, tendo seus corpos expostos para todos no muro.

A análise de imaginário de Margaret Atwood

O Conto da Aia relata a trajetória da personagem principal que passa a ser conhecida
pelos leitores por Offred ("Do Fred"), seu verdadeiro nome não é revelado e esta é descrita
como uma jovem mulher de trinta e três anos tentando se adaptar as novas circunstâncias da
realidade de seu país.

5

ATWOOD, p. 75: “Eu quase engasgo de espanto: ele disse uma palavra proibida. Estéril. Isso é uma coisa que
não existe mais, um homem estéril não existe, não oficialmente. Existem apenas mulheres que são fecundadas e
mulheres que são estéreis, essa é a lei”.
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Em um passado recente, Offred trabalhava; tinha uma filha e um marido, podia ler livros
e revistas e teve acesso à educação básica, frequentava bares com amigas usando maquiagem e
roupa que desejava. Todavia, no contexto em que ela é apresentada na trama, tais hábitos não
fazem mais parte de sua realidade.
Como uma mulher considerável fértil, seu papel na sociedade agora tornou-se o de
procriar e gerar um filho para uma família que não é a sua. Ela é separada de seu marido e filha
e levada para o treinamento das Tias, onde lhe é ensinado a ser Aia. Em sua terceira
tentativa, Offred se familiariza com a esposa do comandante, a qual ela reconhece ser Serena
Joy, uma militante de preceitos ultraconservadores e bíblicos, os quais defendem o papel da
mulher de forma submetida a figura de Deus e do homem.
Offred possui poucas tarefas, as quais são condicionadas a fazer suas compras diárias e
rezar. As idas ao mercado são realizadas em dupla, sua companhia é conhecida como Ofglen,
a quem ela acredita ser devota a religião e ao regime. Posteriormente, torna-se visível para
Offred que Ofglen não é uma devota e não aprova o regime, participando de um grupo de
resistência denominado MayDay, formado por uma corrente de Aias que se sentem estritamente
violadas pelo contexto em que foram inseridas.
Eventualmente, ambas se tornam confidentes e planejam prestar auxílio ao movimento
de resistência. Todavia, Ofglen desaparece e outra Aia é posta no seu para cumprir seu papel
inesperadamente.
Na adaptação televisiva da obra, Ofglen é levada a julgamento pelo crime de “traição
de gênero” configurado pela sua opção sexual, sendo absolvida por ser uma mulher fértil,
porém, sua esposa é condenada e esta presencia seu enforcamento. Logo em seguida, Ofglen é
submetida a mutilação de suas genitálias para que, segundo as Tias, evitar anseios que ela não
poderia ter.
Enquanto isto, Serena mantém uma postura rígida com Offred e despreza sua presença,
frustrada pela falta de fertilização desta a obriga ter conjunções carnais com o motorista do
marido, Nick, em uma tentativa desesperada para que esta engravide. Todavia, em contrário, o
Comandante Waterford passa a demonstrar interesse na companhia de Offred, convidando-a
diversas vezes para ir ao escritório depois do jantar e lá permitia que a Aia fizesse coisas
proibidas a ela, como ler e escrever.
Após uma proximidade crescente entre eles, Waterford leva Offred a Casa de Jezebel,
um lugar reservado em que os homens buscam para obter favores sexuais das Não Mulheres.
Lá, Offred se depara com a presença de Moira, uma amiga antiga, que fugira do treinamento
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das Tias, mas que foi pega logo em seguida e levada para tal lugar, para prestar serviços sexuais
forçados.
Após se deparar com as circunstâncias em que vive Moira, Offred decide ajudar
ativamente do MayDay, porém, ao se negar participar de um Salvamento, ocasião em que um
criminoso é posto para ser executado pelas próprias Aias de diferentes métodos, ela é pega pelos
Filhos de Jacó traçando seu destino como mais uma vítima deste Estado totalitarista com um
fim incerto.

A desconstrução e controvérsias do Direito quanto às mulheres e o
reconhecimento social de “O Conto da Aia”

A utilização da literatura como base para o presente estudo traz novas perspectivas e
majoram as dimensões de situações em que o Direito, em sua forma abstrata, não alcança.
Trazendo e pondo a prova, desta forma, a eficácia das normas jurídicas mediante os conflitos
sociais.
O direito positivado é tido como norma jurídica perfeita, a qual abarca as condutas licitas
e ilícitas a serem executadas pelos indivíduos, dentro da moldura de seus direitos e deveres,
como uma forma estatal de controle social. Assim, a concepção do direito se forma com base
em uma idealização de uma sociedade utópica, ou seja, inalcançável e inexistente até então,
com posturas ativas dos cidadãos para o exercício de uma forma de governo plena, democrática
e equilibrada.
Destarte, ao introduzir a aplicação dos Direitos Humanos e civis diante em uma
realidade emersa por patriarcalismo e totalitarismo, tratada no romance de Atwood, nos
deparamos de forma límpida com a falha na proteção dos direitos coletivos e iniquidades
sociais.
Olivo (2012, p. 27) discorre quanto a literatura ser utilizada como ponto de partida para
o estudo do Direito:
Direito que, se nunca foi propriamente o representante da Justiça, hoje deixa claro que
esconde as desigualdades, preconceitos e iniqüidades sociais sobre o manto da
legalidade e neutralidade científica. O hermetismo da linguagem jurídica, o arcabouço
dos conceitos jurídicos abstratos, as imensas barreiras simbólicas que separam a Lei
do cidadão comum são questões que só podem ser criticamente desveladas a partir de
um enfoque extrajurídico, e, sem dúvida alguma, a literatura traz grandiosas
contribuições nesse sentido.
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Desta forma, analisadas as práticas consistentes na sociedade de Gilead, descritas com
maestria pela autora, tem-se uma desconstrução dos direitos previamente adquiridos as
mulheres nesta sociedade a partir da inserção de um novo governo construído a partir de um
idealismo bíblico.
Atwood utiliza exemplos características bíblicas de forma sutil a obra, usando o
desmembramento social a partir das tarefas exercidas por esta e também pelo uso das cores de
seus uniformes, possibilitando o fácil reconhecimento de sua classe por todos. A utilização das
cores postas pela autora remete a criação de uma identidade moral e social por parte de cada
função e sua representatividade vai muito além do mero enriquecimento visual se estudado o
apunhado de variações representativas introduzidas que se correlacionam com o papel social.
Para a composição das roupas, a autora buscou inspiração na cor marrom usada para a
confecção dos uniformes nazistas durante a vigência da Segunda Guerra Mundial, bem como
utiliza-se da descrição de um azul limpo para deixar evidente a ausência de contato das Esposas
com o vermelho do sangue do nascimento e ao mantimento de sua “santidade” ao se distanciar
da luxuria da prática de atos lascivos para conceber.
Em contraposto, os significados imersos na simbologia da vestimenta vermelha das Aias
podem ser analisados como uma reprodução do pecado original, do sangue do nascimento e
tudo que este o acarreta. Tal cor usualmente utilizada como figurativo para diversos sentimentos
intensos, inclusive, a luxúria, no contexto inserido pode simbolizar o sangue da mulher fértil e
o dom do nascimento.
Além do longo vestido vermelho, as Aias utilizam uma touca com abas para que estas
não mantenham contato visual direto com ninguém, isolando-as em seu papel como
reprodutoras.
Em entrevista, Atwood relata a divergência nas vestimentas das Esposas e das Aias
como um comparativo das roupas usadas por Maria Madalena, uma prostituta encontrada por
Jesus e Maria, sua virgem mãe, reaproximando a ideia de que vermelho significa a impureza
do pecado capital originado da mulher, remetendo a sujeição das Aias de forma passiva ao ato
carnal realizado na cerimônia com os Comandantes.
As referências bíblicas utilizadas canalizam a ideia de submissão feminina continua
consistente nos meios sociais, advindas de regimes e preceitos religiosos que configuram a
mulher como parte advinda do homem e, não um sujeito individual portador de suas próprias
vontades.
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No livro se faz presente a despersonalização das mulheres evidenciada pela perca do
seu nome, estando condicionadas a usarem o nome de seus comandantes, como forma de
reforçar constantemente que pertencem ao indivíduo homem, ideia que se faz presente ainda
atualmente em algumas culturas e religiões.
Diante de todos estes aspectos do romance escrito por Margareth Atwood, é perceptível
a similaridade das condutas presentes no livro com práticas consistentes e enraizadas nas
sociedades contemporâneas adquiridas através de movimentos culturais e religioso.
Esta similaridade ajudou a tornar a obra de Atwood atemporal, tendo em vista a
proximidade que a nação utópica que esta criou com Estados supostamente democráticos, mas
que ainda tratam as mulheres como uma minoria a ser constantemente violada.
Violações como o estupro, perda do direito ao voto e a ausência de liberdade pessoal
são atos corriqueiros na realidade das personagens de Atwood e de mulheres no mundo inteiro,
causando indignação quanto o mantimento destas práticas.
A aversão diante destas práticas é fundamentada pelo declínio dos Direitos Humanos
diante da execução de atos degradantes à liberdade física, psíquica e religiosa das personagens
do livro, bem como de milhares de mulheres que sofrem com o desrespeito aos seus direitos
humanos e civis internacionalmente.
Desta forma, a ausência do respeito e reconhecimento da equidade de gênero causam
uma sensação de desconforto e indignação global. Com a ascensão de movimentos feministas
através do mundo, tem-se tido em enfoque os direitos femininos e a desigualdade entre homens
e mulheres em uma busca por proteção e, também, por liberdade.
Diante aos severos desrespeitos às mulheres, a progressividade dos movimentos
feministas tem avançado com o intuito do aumento do reconhecimento dos direitos femininos,
bem como na busca pela equidade entre homens e mulheres nos âmbitos sociais e políticos do
Estado.
A estória criada pro Atwood já se tornou inspiração para a luta feminina e diversos
protestos femininos contra as legislações que violam ou exalam inobservância dos direitos
femininos, contando com a caracterização de mulheres com os uniformes vermelhos das Aias
enquanto pedem para que o livro não se torne um manual de instrução para os governantes.
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Aplicação dos direitos humanos: teoria universalista versus relativismo cultural

Diante da ponderação quanto as controvérsias dos direitos representadas na obra, são
perceptíveis a presença de problemáticas abordadas por diversos doutrinadores no que tange
aos ideais de incidência dos Direitos Humanos globalmente.
Como um direito considerado inerente a todos os seres, é de se imaginar que sua
aplicação seja efetuada de forma universalizada para que atinja amplamente seus pertencentes
em todos os meios. Todavia, a inserção dos Direitos Humanos nas sociedades ultrapassa tal
ideia simplista e insurge em discussões acerca as teorias universalista e relativismo cultural.
As teorias consistem no que diz respeito a abrangência dos Direitos dos Homens como
um todo, para a universalista tais regulamentações devem ser impostas a todas as sociedades,
afirmando, ainda que uma sociedade na qual os Direitos Humanos e as garantias fundamentais
não são respeitadas, nunca poderá em seu eixo ser considerado desenvolvida.
Assim, conforme dito, os Direitos Humanos são inerentes a todos os seres. A teoria
universalista acredita em uma aplicação universal, de forma solidificada e inflexível para que
todas as pessoas em sua concepção como homem perante o Estado sejam contempladas com
tais direitos em seu interior, no que tange o reconhecimento pessoal de sua dignidade, bem
como na contemplação do respeito coletivo em suas relações sociais.
Vale ressaltar o que está disposto no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos
do Homem (DUDH) se inicia com a afirmativa de que: “Considerando que o reconhecimento
da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”.
A característica universal já está elucidada na concepção dos Direitos Humanos, desta
forma, para os apoiadores da teoria universalista, relativizar sua aplicação de qualquer forma
violaria um dos pressupostos constitucionais de tais direitos.
Dispõe Piovesan (2012, p. 218) quanto a teoria universalista: “Os instrumentos
internacionais de direitos humanos são claramente universalistas, uma vez que buscam
assegurar a proteção universal dos direitos e liberdades fundamentais.”
Os Direitos Humanos, assim, seriam inexistentes sem sua conotação universal, sendo
sua universalidade considerada como uma característica indispensável para sua aplicação.
Desta forma, a aplicação dos Direitos Humanos deriva do reconhecimento da dignidade
humana, a qual considerada como qualidade intrínseca é pertencente a todos e,
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consequentemente, as prerrogativas advindas desta devem ser amplamente observadas e
garantidas.
Em contraposto, os adeptos da teoria do relativismo cultural possuem fundamentação
oposta, afirmando que a aplicação dos direitos está relacionada aos preceitos políticos, sociais,
econômicos e culturais de cada sociedade. Assim, o uso de um modelo concreto de valores e
direitos demonstra afronta e prepotência de um imperialismo cultural, utilizando-se deste como
fundamento principal para críticas ao universalismo.
Ramos (2005, p. 194), quanto as críticas ao universalismo, versa da seguinte forma:
Os direitos humanos e sua vocação universalista estão em nítida oposição a várias
tradições religiosas e culturais, no entanto, não se trata de buscar uma denominação
comum mínima dos diversos valores culturais, que aceita diversas condutas humanas
apenas por serem integrantes de tradições culturais, em sacrifício da dignidade da
pessoa humana, mas de se afirmar que a pluralidade de culturas e orientações
religiosas devem ser respeitadas com o reconhecimento da liberdade e da participação
com direitos iguais para todos.

Em oposto ao universalismo, o relativismo cultural foge de um molde de valores
universais a serem impostos a todos, mas, sim se busca a relativização dos direitos para se criar
um equilíbrio jurídico e cultural no meio social, mantendo as movimentações culturais já
previamente enraizadas na sociedade.
Os Direitos Humanos, assim, são infundados como normas relativas, sendo aplicáveis
conforme os costumes e princípios sociais e culturais sejam abrangentes ou flexíveis. Piovesan
(2012, p. 216) versa quanto ao relativismo cultural da seguinte forma:

Na ótica relativista há o primado do coletivismo. Isto é, o ponto de partida é a
coletividade, e o indivíduo é percebido como parte integrante da sociedade. Como se
verá, diversamente, na ótica universalista, há o primado do individualismo. O ponto
de partida é o indivíduo, sua liberdade e autonomia, para que, então, se avance na
percepção dos grupos e das coletividades.

Desta forma, a constituição dos Direitos Fundamentais serem dados a partir das
concepções de cada Estado, estando envoltos a contextos culturais, religiosos e de costumes
sociais. Porém, ao ser respeitado os preceitos culturais, sociais e políticos de cada Estado quanto
a aplicação dos Direitos Humanos poderia haver desrespeito a estes, limitando seu alcance e
essencialidade, deixando-os assim de serem universais.
Haja vista que se faz presente um embate cultural com uma norma internacionalmente
garantida aos cidadãos, trata Piovesan (2006, p. 22): “Não há uma moral universal, já que a
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história do mundo é a história de uma pluralidade de culturas. Há uma pluralidade de culturas
no mundo, e estas culturas produzem seus próprios valores.”
Conforme trata a autora, existem uma pluralidade de culturas aceitas dentro das
sociedades, todavia, grande parte destas mantem práticas pouco ortodoxias caracterizada como
costume, a exemplo da prática da mutilação genital feminina ainda aceita em países do Oriente
Médio, caracterizada como prática comum na África, a qual é executada como ritual religioso
em meninas e mulheres mas que se caracteriza como violência física e psicológica, ferindo os
direitos humanos de milhares de jovens todos os anos.
A ONU, através de seu Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), realizou uma
pesquisa na qual estima que até 2030 cerca de 68 milhões de meninas sofreram a prática de
mutilação feminina em todo o mundo.
Assim, é de se concluir que é evidente as contribuições trazidas pela ideologia do
relativismo cultural quanto a cautela que deve-se utilizar ao empregar um modelo estagnado do
que se considera como aceitável para uma cultural, todavia, a sua utilização livre em um Estado
com tradições culturais e religiosas baseadas em uma formação patriarcal e extrema pode ferir
os direitos humanos, mas também a moral e integridade de sua comunidade.

A ficção e sociedade contemporânea: a atemporalidade das violações dos direitos
femininos
Em análise da obra “O Conto da Aia” é perceptível a problemática quanto a proteção
dos direitos individuais e difusos das mulheres, visto que a ausência da aplicabilidade dos
preceitos fundamentais se torna a principal fonte das violações que atingem as personagens
representadas no romance.
Durante o percurso da obra, diversas situações confrontam os leitores envolvendo os
novos costumes religiosos de Gilead e a utilização desta nova moral como mecanismo de
controle social advindos de uma ideologia totalitarista e patriarcal. Apesar do teor imaginário,
várias destas violações abandonam o âmbito fictício e emergem em nossas sociedades
contemporâneas através, principalmente, de manifestações religiosas e culturais.
Um dos exemplos destes ultrajes é a ausência de controle de reprodução que é questão
central na trama de Atwood, onde as mulheres consideradas férteis são submetidas a
procedimentos de fertilização sem a possibilidade do exercício de seus direitos reprodutivos, os
quais Piovesan (2012, p. 359) conceitua como:
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Pode-se afirmar que os direitos reprodutivos correspondem ao conjunto dos direitos
básicos relacionados ao livre exercício da sexualidade e da reprodução humana. Este
conceito compreende o acesso a um serviço de saúde que assegure informação,
educação e meios, tanto para o controle da natalidade quanto para a procriação sem
riscos para a saúde.

É perceptível a submissão cultural na qual as Aias são submetidas que as impossibilitam
de exercer sua sexualidade e lhe retiram a possibilidade de decidir quanto ao exercício da
maternidade.
No meio jurídico internacional, a proteção dos direitos de reprodução é matéria da
Conferência do Cairo de 1994, a qual delineou o entendimento de que os direitos reprodutivos
devem ser exercidos pelas mulheres de forma pessoal para que possam ter liberdade de escolha
de exercer a maternidade se desejarem, a autora (2012, p. 362) relata que a Conferência
reconhece que: “as mulheres tem o direito individual e a responsabilidade social de decidir
sobre o exercício da maternidade, assim como o direito à informação e acesso aos serviços para
exercer seus direitos e responsabilidades reprodutivas.”
Ainda que seja garantida a liberdade de escolha das mulheres quanto a sua fertilização,
diversos países ainda as privam de realizar a interrupção de uma gravidez, mesmo que tal
escolha configure o direito de escolha que lhe é concedido. O Brasil, por exemplo, possibilita
legalmente a realização do aborto somente para casos de estupro ou risco de vida para à mulher,
em outras hipóteses a interrupção da gravidez é considerada crime sendo tipificada pelo Código
Penal.
Desta forma, assim como é retratado no livro, as mulheres ainda não mantêm total
controle e opinião quanto a sua reprodução mesmo tendo sua liberdade de escolha adquirida,
vez que nestes casos, a decisão não parte diretamente das mulheres de interromper a gravidez,
mas sim, do Estado.
O exercício da liberdade de escolha da mulher nestes está condicionada a fatos que estão
fora de seu alcance e não correspondem a sua vontade pessoal como pessoa e genitora partindo
de uma decisão estatal moldada por condutas morais advindas de preceitos culturais e, até
mesmo religiosos que impossibilitam o direito de escolha.
Outra prática que impossibilita o direito de escolha das mulheres é o estupro marital,
pouco reconhecido socialmente, este é um ato constante e presente por conta de paradigmas
crescente em sociedades com ideologias sexistas.
O estupro marital é uma violação pouco visualizada, desta forma, se mantém difícil de
ser criminalizado a sua prática. No enredo de Atwood, é perceptível a prática, ainda que as Aias
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não sejam propriamente casadas com os Comandantes, todavia, estas mantém um convívio
familiar com seus respectivos Comandantes e, estão condicionadas a terem relações sexuais,
ainda que não desejarem fazê-lo.
Na Arábia Saudita, a penalização do crime de estupro é pesadamente agravada se o
sujeito ativo se tratar do marido da vítima, entretanto, esta, pode também ser punida se restar
comprovado que exerceu papel ativo para que a violação acontecesse, podendo ser submetida
a prisão ou chicotadas.
Em países como a Jordânia e Líbano, até recentemente, o agressor se tornava isento de
penalização se casasse com a vítima a quem este incorreu o estupro. Exemplo de tal prática é a
jovem de 16 anos, Amina Filali, que foi obrigada a se casar com seu estuprador por uma decisão
judicial no Marrocos, após cinco meses em constância do casamento e diversos relatos de abuso
do marido, Amina se suicidou.
Faz-se presente também na trama, ausência de alfabetização feminina sendo esta uma
situação corriqueira para as mulheres vez são proibidas de frequentar qualquer instituição de
ensino ou educação e informações básicas, estando tal direito reservado rigidamente somente
aos homens.
Um grande exemplo da luta pelo direito a educação em face do regime é o da menina
Malala Yousafzai, filha de um professor, aos onze anos ela foi atingida por três ao tentar entrar
em um ônibus escolar para pudesse ir a escola na província de Khyber Pakhtunkhwa.
Após os disparos, Malala ficou inconsciente e em estado grave em um hospital causando
comoção da comunidade global, principalmente das Nações Unidas, que através de um enviado
especial que efetuou uma petição a ONU denominada I am Malala ("Eu sou Malala"), exigindo
a inserção de todas as crianças nas escolas de todo mundo, impulsionando, consequentemente,
a retificação da primeira lei de direito à educação no Paquistão.
O regime Talibã apresenta diversas restrições as mulheres que se assemelham com as
circunstancias descritas em “O Conto da Aia’, além da proibição da educação básica, as
mulheres não podem realizar trabalhos fora de casa. Outro exemplo ocorrido no Brasil, através
do Código Civil de 1916, mantinha-se o exercício de profissão das mulheres condicionado a
autorização expressa de seu marido, definindo-o como o chefe da sociedade conjugal.
No regime Talibã proíbe ainda a saída de mulheres sem o uso da sua burca sob pena de
serem açoitadas e ofendidas verbalmente em público, situação que se assemelha ao uso restrito
das vestimentas das Aias, que refletem sua inferioridade e a impedem de manter contato direto
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com terceiros; assim como a proibição do uso de cosméticos e maquiagens também presente no
romance.
No Talibã existem regras de cumprimento em que as mulheres nunca devem se dirigir
ou tocar as mãos de homens que não são Mahram, da mesma forma como as Aias não estão
permitidas a se dirigirem a ninguém voluntariamente, podendo somente se manifestar se for
requerida sua fala e sempre utilizar os cumprimentos “Abençoado seja o fruto” e “Que o Senhor
possa abrir” para ressalvar a todo momento seu único desejo de gerar filhos.
Esta propriedade patriarcal é corriqueira também no território da Arábia Saudita, onde
as mulheres ainda precisam de autorização dos pais e do marido para estudar, trabalhar, viajar,
casar e buscar auxílio médico.
É possível identificar ainda diversas outras formas de violações do direito feminino na
obra que condiz com o momento atual de algumas sociedades ocidentais, ainda que haja o
resguardo e proteção dos direitos fundamentais as mulheres, é corriqueiro se deparar com
práticas que abusam do equilíbrio cultural e religioso e passam a serem danosas para estas
minorias.
A admissibilidade destes atos se encontra em meio a uma discussão consistente quanto
a aplicação dos direitos humanos e a manutenção dos movimentos culturais, ainda que
patriarcais e barbares, na qual as mulheres são as maiores vítimas da falta de um consenso entre
o Direito e a cultura, estando a margem da proteção e da violação.

Considerações finais

Este trabalho versou quanto a aplicabilidade dos Direitos Humanos no que tange ao
reconhecimento dos direitos femininos no âmbito global, a partir, da analise literária da obra
“O Conto da Aia”, da autora canadense Margareth Atwood, visando ponderar quanto a
sustentação da aplicação dos Direitos Humanos perante um Estado.
O uso da literatura como ferramenta de estudo do Direito auxilia em uma ampliação de
fatos sociais que podem ser facilmente inseridos no contexto jurídico, indo além da instrução
positiva das normativas entrando no âmbito da aplicabilidade das normas através da utilização
de um caráter teórico e cientifico. Para ter-se, assim, resultados extensos quanto a efetivação
dos direitos humanos e fundamentais em sociedade.
Identificou-se na obra literária uma relativização dos direitos civis, onde as mulheres
perderam a possibilidade do exercício de seus direitos básicos, como estudar ou sair de casa
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desacompanhada, práticas simples habituais em grande parte dos países atualmente, mas que
são consideradas inalcançáveis para mulheres que vivem reprimidas em sociedades
patriarcalistas.
Pelo seu estudo foi possível enxergar práticas depreciativas exercidas pelo governo de
Gilead que se assemelham assustadoramente com legislações presente nos organismos jurídicos
internacionais que violam constantemente os direitos femininos de milhares de mulheres
atualmente.
Violações como o analfabetismo de meninas e jovens, mutilação genital feminina,
estupro marital, restrições comportamentais e de vestimenta, proibição a educação básica e
ausência de autonomia pessoal são algumas das práticas mais corriqueiras que prejudicam
jovens mulheres todos os dias em países no Ocidente.
A ausência do reconhecimento de seus direitos e dignidade faz com que se ocasionem
diversos atos depreciativos, os quais são tidos como movimentações culturais, o que levou a
necessidade de abordar quanto ao relativismo cultural e o universalismo no presente estudo.
Valendo-se de que o crescimento progressivo dos Direitos Humanos tem-se em meio a
uma problemática nas sociedades contemporâneas quanto a sua ressalva e aplicação perante o
aprimoramento da natureza jurídica dos indivíduos.
A partir disto, a atribuição da dignidade como uma qualidade inerente dos indivíduos
passou a ser apreciada pela sua efetiva concepção como homem, não se valendo de qualquer
outro preceito para que sejam resguardados seus direitos fundamentais.
Resta claro, todavia, que atualmente a aplicabilidade dos Direitos Humanos demonstrase está diretamente interligada com o reconhecimento das movimentações culturais, posto a
prevalência de aspectos culturais pessoalmente pejorativos a algumas minorias, principalmente,
às mulheres.
Foi possível notar que os preceitos culturais têm sido constantemente utilizados como
fonte de transgressão aos direitos humanos, através de sua relativização, visando o respeito aos
aspectos sociais e culturais de cada sociedade.
Por fim, tem-se em evidência que as violações dos direitos femininos perpassa as
práticas de atos ilícitos devidamente regidos nas legislações, mas que também são
profundamente atingidos pela ausência de aplicabilidade de tais normas e prevalência de
movimentações culturais fundamentadas por ideologias ultrapassadas e sexistas, fazendo com
que as mulheres se caracterizem como uma minoria violada pelas leis e por sua própria cultura.
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A criminalização do discurso de ódio no brasil
Nayara Mota Costa1
Cleide do Socorro Santos Mota2
Introdução

De acordo com dados da ONG SaferNet Brasil, dedicada à defesa dos direitos humanos
na internet, esta recebeu, apenas em 2015, quase noventa mil denúncias relativas a racismo
(55.369), homofobia (4.252), intolerância religiosa (3.626), neonazismo (1.283), xenofobia
(5.536) e apologia ou incitação à violência (19.839). Ainda, em março de 2016 um estudante
indígena da etnia caingangue foi agredido com socos e pontapés por um grupo de rapazes, estes
alunos universitários também. (ONG SAFERNET, 2016).
Já em julho do mesmo ano, um jovem estudante da UFRJ foi morto por ser homossexual
e ter denunciado o surgimento de grupos, na própria universidade, autodeclarados de direita
que discriminam gays, negros, cotistas, mulheres e pessoas com orientação política de esquerda.
Contudo, questiona-se o que tais notícias têm em comum? A presença do discurso de ódio no
Brasil.
Conforme a Organização de Direitos Humanos Artigo 19 (2012), o discurso de ódio é
um discurso que visa promover o ódio e a incitação à discriminação, a hostilidade e a violência
contra uma pessoa ou grupo em virtude de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual,
gênero, condição física ou outra característica de um determinado grupo.
Tal discurso foi empregado durante o período da escravidão e na Segunda Grande
Guerra, por exemplo. Porém, ainda é utilizado nos dias atuais para demonstrações negativas em
relação a uma pessoa ou grupo de pessoas, que pode ocorrer em distintos meios, desde as redes
sociais até em escolas.
Desse modo, questiona-se se deve haver a proibição do discurso de ódio e como se dá a
criminalização do mesmo pela legislação penal brasileira. Ademais, discutir-se-á acerca dos
limites da liberdade de expressão, a qual constitui direito à manifestação livre e sem censura,
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Assim, o presente texto possui o escopo de discutir os limites ou não do discurso de ódio
e sua relação com a liberdade de expressão. Para isso, observar-se-á o direito comparado sobre
o assunto e também a legislação internacional, além de casos julgados sobre a temática. Por
fim, compreender-se-á se é necessária a criminalização de tal discurso pela legislação penal
brasileira, ou se este já é criminalizado.

Conceito e considerações sobre o Discurso de Ódio

Denominado no inglês de Hate Speech, o discurso de ódio pode ser definido como a
manifestação de “ideias que incitem a discriminação racial, social ou religiosa em determinados
grupos, na maioria das vezes, as minorias” (MEYER-PFLUG, 2009, p. 97). Segundo o autor
André de Carvalho Ramos (2014), o hate speech consiste na manifestação de valores
discriminatórios, que ferem a igualdade ou de incitamento à discriminação, violência ou a
outros atos de violação de direitos de outrem.
Já para Daniel Sarmento (2006, p. 54-55) são “manifestações de ódio, desprezo ou
intolerância contra determinados grupos, motivadas por preconceitos ligados à etnia, religião,
gênero, deficiência física ou mental ou orientação sexual, dentre outros fatores [...]”. Assim, o
discurso de ódio refere-se a qualquer palavra que tende a insultar, intimidar ou assediar pessoas
em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo, religião, ou que tem a capacidade
de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas. (BRUGGER, 2007).
O autor Brugger (2007) ao analisar o discurso de ódio nos Estados Unidos constata que
ele é visto integralmente como uma forma de discurso, e não de conduta, apesar do fato de que
tal discurso possa ser verdadeiramente doloroso para outros. Na jurisprudência dominante
americana, na liberdade de expressão inclui-se o direito de expressar mensagens de ódio, sendo
que este é um direito prioritário prevalecente sobre interesses contrapostos da dignidade, honra,
civilidade e igualdade.
O discurso do ódio é muito mais protegido nos Estados Unidos do que na Alemanha,
Europa, Canadá e na maioria dos países com constituições modernas. A Constituição alemã
contém o princípio da liberdade de expressão e assim como nos Estados Unidos as palavras que
ferem também são amparadas pela liberdade de expressão. Todavia, tais palavras não são
consideradas uma conduta desprotegida, tal qual é compreendida pela maioria do direito norteamericano.
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O Código Penal alemão estabelece que quando um discurso de ódio direcionado, tanto
contra indivíduos como contra grupos, qualifica-se como insulto, consoante o artigo 185. Além
disso, o Código Penal Federal alemão também inclui um dispositivo para a preservação da paz
pública. É o artigo 130 o qual dispõe que

Quem, de forma capaz de perturbar a paz pública, (1) incitar ódio contra segmentos
da população ou propor medidas violentas ou arbitrárias contra eles, ou (2) atacar a
dignidade humana de outros por meio de ofensas, maliciosamente degradando e
caluniando parte da população, será punido com prisão não inferior a três meses e não
excedente a cinco anos [...]. (DIAZ, 2002, p. 56).

O segundo parágrafo contém uma proibição semelhante no que tange as publicações e
define expressamente o discurso do ódio, ao mencionar o incitamento do ódio contra grupos
determinados por nacionalidade, raça, religião ou origem étnica.
Destarte, o modelo europeu, notadamente o Direito alemão, devido à experiência
nazista, oferece tratamento criminalizante no plano normativo para o discurso de ódio. O
discurso do ódio é tratado como um insulto e uma difamação coletiva.
Na comunidade mundial, às vezes o discurso de ódio é protegido e às vezes não.
Contudo, o direito internacional e a maioria dos ordenamentos jurídicos atribuem maior
proteção à dignidade, honra e igualdade.
Dessa forma, compreende-se que no Brasil o discurso de ódio é entendido como uma
conduta de manifestação que pode aparecer em qualquer meio, de várias formas e com
múltiplos destinatários. Assim, tal discurso não representa uma forma de manifestação livre,
mas deve ser proibido. Neste momento, encontram-se os limites da liberdade expressão.

Limites da Liberdade de Expressão

Antes de se analisar qualquer instituto é indispensável realizar a conceituação. Segundo
José Afonso da Silva (2012), a liberdade de expressão é a liberdade de exteriorização, uma
forma de difusão e manifestação do pensamento.
Para André de Carvalho Ramos (2014), a liberdade de expressão consiste no direito de
manifestar, sob qualquer forma, ideias e informações de qualquer natureza. Por isso, abrange a
produção artística, intelectual, científica e de comunicação de qualquer ideia e valor.
No ordenamento jurídico brasileiro, a liberdade de expressão foi inscrita
topograficamente em posição de destaque na Constituição Federal de 1988 (CF) no art. 5º,
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inciso IX, este dispõe que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença.” E também o inciso IV- “é livre a
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. (BRASIL, 1988).
A liberdade de expressão e a liberdade de pensamento possuem uma relação intrínseca.
Não há sentido assegurar o direito de liberdade de pensamento se não for garantido o direito
de expressar tais pensamentos. Logo, o direito à liberdade de expressão é pressuposto para a
liberdade de pensamento.
O direito à liberdade de expressão – positivado pela Constituição Federal (1988), é um
direito fundamental da pessoa humana. O referido direito reconhece a autonomia dos
particulares, o que garante a independência do indivíduo perante a sociedade e o Estado.
Constitui um direito fundamental de primeira dimensão, estes marcam a passagem de um
Estado autoritário para um Estado de Direito. Tais direitos dizem respeito às liberdades
públicas e aos direitos políticos. (LENZA, 2014).
Ademais, o direito à liberdade de expressão é um direito fundamental incluído no rol
de direitos da personalidade. Logo, é um direito indisponível e inato. Ainda, o destinatário
desse direito é toda pessoa, inclusive a jurídica.
Contudo, questiona-se se o direito à liberdade de expressão é absoluto? Ou ele pode
ser cerceado? Existem limites para a manifestação do pensamento do indivíduo? Desse modo,
existe uma ponderação a ser feita: os valores consagrados nas normas constitucionais que
definem os fundamentos e os objetivos fundamentais da República podem ser colocados em
perigo diante da liberdade de expressão, sendo que esta também é um pilar do Estado
Democrático de Direito.
Majoritariamente no Brasil, compreende-se que nas hipóteses em que a liberdade de
expressão ferir algum direito de outrem deve existir uma limitação e, como consequência,
uma repressão. Tal raciocínio também é aplicado na expressão intelectual e artística, logo se
um livro prega um preconceito contra uma minoria, deve ser retirado de circulação, além da
punição dos responsáveis. Assim, a limitação da liberdade de expressão devido ao abuso desta
enseja uma sanção.
O discurso de ódio é uma forma de abuso da liberdade de expressão. O indivíduo
discrimina outro com a capacidade de instigar ódio e a violência contra determinadas pessoas.
Assim, quando a discriminação ocorre, a dignidade da pessoa humana é ferida, ou seja, um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil é desrespeitado.
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Dessa maneira, viola-se o artigo 1º, inciso III, o qual dispõe que a República Federativa
do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a dignidade
da pessoa humana. E também infringe o artigo 3º, inciso IV, da CF, o qual afirma que
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. (BRASIL, 1988).
Para a solução da problemática, tem-se a Teoria da Ponderação de Interesses do autor
Robert Alexy (2015), este aponta que não pode ser mais estreita a conexão entre a teoria dos
princípios e a máxima proporcionalidade, com as três máximas parciais: adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, se um direito fundamental entra em
colisão com um princípio oposto, para se chagar a uma decisão quanto à possiblidade jurídica
de realização da norma de direito fundamental é necessário uma ponderação.
Em complemento, Miguel Reale Júnior (2009) leciona que é uma questão de colisão de
princípios constitucionais, ou seja, uma colisão de valores, como honra, dignidade e intimidade
em face da liberdade de manifestação e pensamento. Para a solução da problemática é
imprescindível a ponderação conforme as circunstâncias de cada caso concreto. Exige-se uma
ponderação de bens, a ser realizada pela atribuição de pesos aos elementos que se entrelaçam.
Dessa forma, a liberdade de expressão não constitui um direito absoluto, mas possui
limites. E quando ocorrer um conflito entre direitos, bem como os princípios, deve-se utilizar a
ponderação dos interesses, ou seja, por meio da análise do caso concreto é necessário constatar
que um direito não está prejudicando o outro.
Além disso, a liberdade de expressão apresenta a mesma relevância no plano dos
tratados internacionais, especialmente no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no
artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica,
o qual declara que
1.
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura
prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei
e ser necessárias para assegurar: [...]. (OEA, 1992).

Contudo, em uma democracia na busca da proteção da própria liberdade de expressão,
podem ocorrer manifestações de intolerância e discriminação contra grupos vulneráveis, como
negros, indígenas, homossexuais, mulheres e minorias religiosas.
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Direito Internacional e o Discurso de Ódio

Após a Segunda Guerra Mundial diversos tratados de direitos humanos foram criados e
ratificados com o intuito de que não fossem repetidos os terríveis atos de ódio à sociedade.
Assim, tais tratados obrigam os Estados signatários a proibirem e coibirem o discurso de ódio.
A liberdade de expressão é altamente valorizada e tutelada no âmbito do Direito
Internacional dos Direitos Humanos ela é garantida na Declaração Universal dos Direitos
Humanos (art. 19), no Pacto dos Direitos Civis e Políticos (art. 19), na Convenção Europeia de
Direitos Humanos (art. 10), na Convenção Interamericana de Direitos Humanos (art. 13) e na
Carta Africana de Direitos Humanos (art. 9º), dentre outros documentos internacionais. E
apesar dessa proteção, as organizações internacionais se posicionam no sentido de que não pode
ocorrer um direito abusivo da liberdade de expressão.
No plano das Nações Unidas, tem-se a Convenção Internacional para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Racial (1963) tem a finalidade de promover o respeito
universal e efetivo pelos direitos humanos, sem qualquer tipo de discriminação, em especial a
liberdade e a igualdade de direitos. No preâmbulo, a Convenção condena todas as práticas de
segregação e discriminação. É um dos tratados mais antigos de direitos humanos ratificados
pelo Brasil, que a ratificou em 1968.
Tal posicionamento também é adotado pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos (ONU,
1992), do qual o Estado Brasileiro é signatário. O referido pacto dispõe, no artigo 19, que a
liberdade de expressão pode ser limitada visando o respeito aos direitos e à reputação de
terceiros. Ainda, no artigo 20.2 afirma que “qualquer defesa do ódio nacional, racial ou religioso
que constitua incitamento à discriminação, hostilidade ou violência deve ser proibida por lei.”
(ONU, 1992, s.p.).
Ademais, o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem dispõe que todo
o indivíduo tem direito a liberdade de opinião e de expressão, o que inclui o direito de
manifestar opiniões sem interferência e o direito de buscar, difundir e receber informações
independente do meio utilizado. (ONU, 1948).
No âmbito da Organização dos Estados Americanos, a Convenção Americana de
Direitos Humanos no artigo 13. 5. estabelece que “a lei deve proibir toda a propaganda a favor
da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação
à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.” (OEA, 1992, s.p.).
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A Corte Europeia de Direitos Humanos enfrentou a problemática do hate speech no
mais recente caso, Roger Garaudy versus França, apreciado em 2003. Neste, a Corte Europeia
examinou a condenação de um escritor na França que publicou obra negando a perseguição aos
judeus e o Holocausto. O Tribunal manteve a condenação, aduzindo que a negação do
Holocausto constitui grave forma de difamação racial contra os judeus e incitação ao ódio,
configurando abuso do exercício da liberdade de expressão, como definido no artigo 17 da
Convenção Europeia de Direitos Humanos. (SARMENTO, 2006).
O artigo 17 da Convenção Europeia de Direitos Humanos (1953) estabelece que
nenhuma das normas convencionais pode ser interpretada de forma a conferir aos Estados,
grupos ou aos indivíduos, “qualquer direito de se dedicar a atividade ou a praticar ato visando
a destruição dos direitos e liberdades reconhecidos pela presente Convenção”. E o artigo 10
garante a liberdade de expressão, porém o item 2 autoriza restrições que sejam “previstas por
lei e necessárias, em uma sociedade democrática, à segurança nacional, à segurança pública, à
defesa da ordem e à prevenção do crime, à proteção da saúde e da moral ou à proteção dos
direitos de terceiros.” (OEA, 1953).
No que tange à Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa ainda não apreciou
nenhuma questão relativa ao discurso de ódio. Em suma, o posicionamento dos instrumentos
internacionais é no sentido de que o hate speech é proibido e deve ser combatido pelo Estado.
Além disso, a liberdade de expressão não deve tolerar qualquer manifestação de discriminação
e incentivo ao ódio.

Casos Brasileiros
Caso Ellwanger
O primeiro caso a ser estudado é o Siegfried Ellwanger, julgado pelo Supremo Tribunal
Federal, devido ao pedido de Habeas Corpus (HC). Configura um dos mais emblemáticos do
país, trata-se de um editor gaúcho de obras revisionistas, as quais têm como objetivo realizar
uma revisão histórica, ou seja, recontar a história por meio de aspectos alternativos, ainda não
considerados.
Além de publicar livros, Ellwanger também os escrevia. É autor de “Holocausto judeu
ou alemão: nos bastidores da mentira do século”, “Acabou o gás... O fim de um mito”, “SOS
Alemanha”, “A implosão da mentira do século”, entre outras obras consideradas
preconceituosas e discriminatórias contra os judeus. Desse modo, foi condenado primeiro pelo
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Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 1996, depois pelo Superior Tribunal de Justiça
e, por fim, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2003. O advogado de Ellwanger apoiavase no argumento de que os judeus não consistiam em uma raça, logo o réu não poderia ser
acusado de crime de racismo, assim eliminaria a imprescritibilidade.
O primeiro elemento a ser avaliado é se o caso concreto consiste ou não em racismo. O
Ministro Marco Aurélio, por exemplo, entende que o artigo da Constituição Federal que trata
sobre o tema restringe-se somente aos negros. No entanto, deve-se realizar uma interpretação
mais ampla e não apenas semântica.
O racismo abrange qualquer expressão ou ideia que ofenda um indivíduo ou grupo de
pessoas, por causa de questões étnicas, de cor ou crenças. Dessa forma, o STF entendeu que
não existem subdivisões em raças, há apenas uma raça: a raça humana, a espécie humana.
Segundo o Ministro Maurício Corrêa, “a divisão dos seres humanos em raças resulta de
um processo de conteúdo meramente político-social.” (STF, 2003, p. 1), assim se origina o
racismo, o qual promove a segregação e o preconceito. Ainda, a disseminação de ideias
preconceituosas e discriminatórias não faz parte de um Estado Democrático, que possui como
um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana. Além disso, essa prática contraria o
princípio da igualdade adotado no país, o qual se encontra no art. 5º da CF quando afirma que
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.” (BRASIL, 1988).
Em complemento, Miguel Reale (2009, p. 65) expõe que

a expressão racismo refere-se um tipo de comportamento político e social de
diminuição ou exclusão de um determinado grupo de pessoas, identificado não só por
pertencer a uma raça, [...] mas tendo em vista características culturais permanentes.

Destarte, o caso concreto configura uma prática de racismo, devido à exposição e
divulgação de ideologias preconceituosas contra a comunidade judaica, logo há
imprescritibilidade do crime cometido por Ellwanger.
Além disso, existe um segundo aspecto a ser abordado, o referido caso concreto consiste
ou não em liberdade de expressão? Entende-se como liberdade de expressão para Rodrigues
Júnior (2009, p. 55):

[...] não esta na faculdade de alguém ter opiniões (ou pensamentos) que lhe pareçam
convenientes (sem chegar a expressar ou divulga-las), mas sim, na possibilidade de
exterioriza-las, de poder manifesta-las e transmiti-las a outras pessoas e muito
especialmente àquelas que podem ter ponto de vista diferente.
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Já para Pinto Ferreira (1989, p. 68) “o Estado democrático defende o conteúdo essencial
da manifestação da liberdade, que é assegurado tanto sob o aspecto positivo, ou seja, proteção
da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura.”
Desse modo, a liberdade de expressão, conhecida também como liberdade de
pensamento e de opinião, é a livre manifestação de ideias, pensamentos e ideologias, as quais
o indivíduo identifica-se, sem invadir a esfera da dignidade de outrem. Está prevista nos artigos
5º, incisos IV e IX, e 220 da CF, além do artigo 19 da Declaração Universal de Direitos
Humanos. Assim, é um item caracterizador do Estado Democrático e é um direito fundamental,
garantido pela Constituição.
No caso Siegfried Ellwanger, os Ministros discutem se pode corresponder a uma
situação de livre manifestação da liberdade de opinião e abordam sobre a colisão de dois
princípios constitucionais: a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana.
Primeiramente, há uma divisão em direitos fundamentais absolutos e relativos. A Teoria
Absoluta compreende que os direitos fundamentais possuem uma delimitação abstrata, “não
podendo, pois, suas fronteiras ser ultrapassadas, nem mesmo para garantia de direitos
fundamentais de mesma importância e hierarquia.” (MARINHO, 2007, p. 212). Assim, por essa
teoria não se pode rejeitar um direito fundamental, a fim de que haja a proteção de outro.
Já a Teoria Relativa entende que é o caso concreto, ou seja, a situação fática que
determinará qual o direito fundamental será mais valorado. Por meio do Estado-juiz analisarse-á o direito que prevalecerá, através de uma ponderação de interesses. É importante ressaltar
que o outro direito fundamental não será extinto, somente a acepção não corresponde ao caso
concreto.
Destarte, pode ocorrer uma colisão de direitos fundamentais, quando o exercício do
direito fundamental de um indivíduo invade a esfera de outrem. Nesse caso, não pode ocorrer
a preponderância de um sobre o outro, mas a ponderação, através de um juízo de razoabilidade.
Ronald Dworkin (1999), autor de O Império do Direito, aborda sobre os casos difíceis,
os chamados hard cases. Quando houver uma colisão de normas, o juiz, que não tem um papel
discricionário, deve solucionar o caso com o uso de princípios. Assim, utiliza o próprio
ordenamento jurídico quando a norma possuir uma “textura aberta”. Já Robert Alexy, para
solucionar casos difíceis, afirma que quando houver a antinomia de regras, uma delas será
excluída do ordenamento jurídico, enquanto entre choque de princípios, um deles se
sobressairá. (ALEXY, 2015 apud MARINHO, 2007).
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Ainda, a ponderação atribui um certo peso a cada princípio, dessa maneira observa-se
que “o grau de realização de um princípio num determinado caso depende do peso que lhe é
atribuído em face dos demais pesos dos outros princípios.” (ALEXY, 2015 apud MARINHO,
2007, p. 217). Assim, o princípio que prevalece é aquele possuidor de maior peso no caso
concreto. Dessa forma, o caso Siegfried Ellwanger trata-se de um hard case e cada Ministro do
STF realizou uma ponderação de valores para se chegar a uma decisão.
Alguns Ministros entendem que há uma colisão entre duas garantias constitucionais:
liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana, já outros falam da inexistência desse
choque. Para o Ministro Moreira Alves não há um conflito, além disso, entende que os judeus
não podem ser considerados uma raça, o que desqualificaria o crime por racismo. O relator
originário concedeu o HC ao paciente.
Por outro lado, o Ministro Carlos Ayres Britto reconhece a contraposição de princípios
e utiliza a ponderação jurisdicional dos interesses em jogo. No voto, afirma que a publicação
de livros representa a liberdade de expressão, mesmo que haja conteúdo antissemita. Absolve
o réu por considerar atipicidade do crime, pois a Lei 7.716/89 que tipificou o crime de racismo
por meio de comunicação só foi promulgada após o delito de Ellwanger.
O Ministro Marco Aurélio concede o Habeas Corpus, porque compreende que
Ellwanger apenas escreveu e difundiu a versão da história vista por um diferente prisma e que
isso faz parte da liberdade de expressão. De acordo com o referido Ministro, o paciente não
incita o ódio contra os judeus, apenas realiza uma revisão histórica, a qual faz parte da liberdade
de pensamento.
De outra forma, o Ministro Gilmar Mendes entende que há uma colisão de direitos
fundamentais, a qual deve ser resolvida mediante a utilização do princípio da
proporcionalidade. Afirma que a liberdade de expressão só pode ser mantida quando não atenta
à dignidade humana e fala que não se podem sacrificar bens de base constitucional para oferecer
uma maior amplitude à expressão do pensamento, isto é, a liberdade de opinião não abrange a
intolerância racial. Por fim, indefere o Habeas Corpus.
O Ministro Carlos Velloso também indeferiu o HC, por compreender que a liberdade de
expressão não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana, no caso a dignidade do povo
judeu. Acredita que esta seria um limite externo àquela e que o antissemitismo é uma forma de
racismo.
O Ministro Nelson Jobim aborda que “o ódio racial causa lesão ao objetivo de uma
política de igualdades, a qual é uma política democrática. E a igualdade, portanto, é pré175

condição para a democracia e o objetivo da liberdade de opinião.” (JOBIM, 2003, s.p.). Desse
modo, as opiniões fundamentadas no preconceito e no ódio racial não contribuem para nenhum
tipo de debate de deliberação democrática. Nega o Habeas Corpus.
A Ministra Ellen Gracie segue a mesma linha e também nega este último, para
fundamentar a decisão utiliza passagens da Enciclopédia Judaica. Além disso, o Ministro Celso
de Mello afirma a existência de somente uma raça, a raça humana e quando alguém ofende um,
ofende a todos. Diz que a liberdade de manifestação de pensamento não legitima a ofensa à
dignidade da pessoa humana. Negou a Ellwanger o HC. Ainda, o Ministro Sepúlveda Pertence
entende que não existe revisão histórica, mas uma prática de racismo, também opta pelo
indeferimento.
O Ministro Maurício Corrêa afirma que deve preponderar o direito da parcela da
população atingida pela publicação e que esta deve ser tipificada como crime de racismo e não
apenas como discriminação. Segue a mesma decisão tomada pelos Ministros anteriores.
Por fim, Cezar Peluso diz que a discriminação é uma perversão moral, a qual coloca em
perigo os fundamentos de uma sociedade livre e que práticas que contrariam a tutela
constitucional à dignidade não estão abarcadas pela liberdade de expressão.
Destarte, o STF decidiu pelo indeferimento do Habeas Corpus em favor de Siegfried
Ellwanger e confirmou a condenação dele por crime de racismo, devido a propagações
antissemitas. Além disso, observa-se que houve a prevalência do princípio da dignidade da
pessoa humana, após ser feita uma ponderação dos bens e valores jurídicos.

Caso Monteiro Lobato

Desde 2011, tramita no STF o Mandado de Segurança 30952, de relatoria do Ministro
Luiz Fux, movido pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA) contra a distribuição
do livro Caçadas de Pedrinho do autor Monteiro Lobato, publicado em 1924. Requer que seja
proibida a distribuição do livro a escolas públicas pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola,
do Ministério da Educação.
A alegação contesta a ausência de qualquer referência à política pública para a uma
Educação das Relações Étnico-Raciais, especialmente quanto a personagem Tia Nastácia, bem
como aos animais - macaco, urubu, besouro e rinoceronte, todos eles relacionados com a cor
preta, atribuindo-lhes valores depreciativos, negativos ou inferiores e reforçando estereótipos.
176

A exemplo do trecho que diz que Tia Nastácia subiu em uma árvore como uma “macaca de
carvão.” (NETO COSTA, 2015, p. 4).
Ainda, o mandado de segurança pede no caso da manutenção do livro nas escolas, que
apresente nota explicativa a respeito da presença de estereótipos raciais na literatura e que sejam
adotadas medidas de capacitação e formação de educadores para que a obra seja utilizada de
forma adequada na educação básica.
Em dezembro de 2014, o Ministro Relator perante o STF entendeu por bem negar
seguimento ao mandado de segurança, ou seja, não deu continuidade à ação alegando que o
pleito apesar do recurso e pedido de avocação à Presidência da República não justificaria aquela
instância judicial. Contudo, o caso ainda será julgado pelo Plenário do STF, podendo ser
remetido a Corte Interamericana da Organização dos Estados Americanos, ter sua continuidade
no STF ou sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça.

Caso Unidos do Viradouro

No Carnaval carioca de 2008, a Escola de Samba Unidos da Viradouro lançou um
enredo denominado “É de Arrepiar”, o qual possuía alas de guilhotina, fogueira, forca e cadeira
elétrica. A escola de samba pretendia apresentar uma alegoria alusiva às vítimas do holocausto
que mostrava uma pilha de corpos esquálidos e nus, em que desfilaria um destaque fantasiado
de Adolf Hitler.
Todavia, a exibição do carro alegórico foi proibida por força de uma ação judicial
(Processo nº 2008.001.024498-5), promovida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela
Federação Israelita do Rio de Janeiro (FIERJ). A Unidos da Viradouro expôs que não tinha a
intenção de questionar ou fortalecer a ideologia pregada pelo holocausto, mas desejava
demonstrar a brutalidade histórica desse acontecimento.
O pedido da FIERJ foi reconhecido. A magistrada concedeu a liminar e impôs uma
multa de 200 mil reais se a escola de samba desfilasse com o carro na Marquês de Sapucaí,
além de uma multa adicional de 50 mil reais se houvesse algum integrante da escola com
fantasias que lembrassem a figura de Hitler. No lugar do carro alegórico do holocausto, os
membros da Viradouro desfilaram usando mordaças e com a frase “não se constrói o futuro
enterrando a história” (LUNA; SANTOS, 2014, p. 20), em protesto contra decisão judicial.
Desse modo, compreende-se que a jurisprudência brasileira efetivamente protege a
dignidade da pessoa humana, que o discurso de ódio não pode se sobrepor a honra e dignidade.
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No caso Siegfried Ellwanger, entendeu-se majoritariamente que a liberdade de expressão não
pode proteger o discurso de ódio e realizar uma revisão histórica.
Já no caso Monteiro Lobato, é importante que ocorra o julgamento pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal. Insta salientar a importância do estudo do livro, a fim de que os
estudantes o utilizem para compreender o pensamento da época. Por fim, o caso Unidos da
Viradouro foi essencial para o entendimento entre homenagem e discurso de ódio, pois o
posicionamento foi que não se pode por meio de carros alegóricos prestar uma homenagem a
um acontecimento tão cruel, visto que poderia ocorrer a banalização da história e do sofrimento
do povo judeu.

Análise normativo-penal do Discurso de Ódio
Crimes contra a honra

A honra está constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal
de 1988, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurando o direito pelo dano material e moral decorrente de sua violação.” (BRASIL, 1988).
Para Greco (2014), a honra é constituída durante um processo por toda a vida e que pode
ruir em qualquer momento por acusações levianas. Diante disto, o Código Penal tem
evidenciado a importância que esse bem merece, com isso cria figuras típicas correspondentes
ao crime contra a honra. Ainda, a honra é um dos bens jurídicos mais difíceis de ser entendido
juridicamente, pois depende de avaliação diversa.
Observa-se o quanto é complexo o entendimento deste tipo penal, pois que ele depende
da valoração dos sujeitos envolvidos, vivências e experiências de vida, está subjetividade de
avaliação dificulta a aplicação prática, não sendo possível uma aplicação meramente objetiva,
podendo está ser entendida sobre os aspectos a seguir.
A honra ainda pode ser entendida sobre os aspectos subjetivos e objetivos. A chamada
honra objetiva diz respeito o que a sociedade entende a respeito daquele fato, já a honra
subjetiva é o que eu tenho de entendimento a respeito de mim, a pessoa de si mesmo. Porém,
esses entendimentos se relacionam intrinsicamente, pois tanto a honra subjetiva quanto a
objetiva podem ser atingidas. (GRECO, 2014).
Diante desta colocação, tanto a honra objetiva como a subjetiva podem ser atingidas
simultaneamente, em conjunto, pois pode existir algo em que atinja o sujeito e a sociedade
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interprete de uma maneira e ele com seus valores e vivências tenha outa interpretação e
sentimentos a respeito do mesmo fato ocorrido. (GRECO, 2014).
Os crimes contra a honra são praticados mediante linguagem falada, escrita ou mímica
ou meios simbólicos ou figurativos. O meio que o sujeito ativo vai utilizar é importante para o
raciocínio pertinente ao inter criminis.
Para que ocorra o crime contra a honra o sujeito ativo de ter agido de maneira a ofender
o sujeito passivo, muitas vezes a sociedade não tem o entendimento de que qualquer pessoa
pode atingir de várias maneiras possíveis. A exemplo da mímica que é um tipo de linguagem
não verbal.
Dentre os crimes contra a honra está a difamação e a injúria. A difamação aparece no
artigo 139 do Código Penal, o qual dispõe que “difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo a
sua reputação”, com a pena de detenção de três meses a um ano, e multa. (BRASIL, 1941).
Já a injúria encontra-se no artigo 140 do Código Penal, que dispõe “injuriar alguém
ofendendo-lhe a dignidade, ou decoro: pena de detenção de um a seis meses, ou multa.”
(BRASIL, 1941).
Consoante Nucci (2014), o objeto jurídico da difamação é a honra objetiva (reputação
ou imagem da pessoa diante de terceiro) e o objeto material é a reputação da pessoa. Para o
autor difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a reputação. Há
entendimento na doutrina e na jurisprudência pela não configuração do crime contra a honra,
desde que o fato ofensivo ou o insulto seja proferido fora do contexto da especifica vontade de
conspurcar a reputação alheia ou o amor próprio da vítima.
Desse modo, observa-se que no caso da difamação será imputado pelo sujeito ativo fato
ofensivo a reputação do sujeito passivo, o fato terá que ter causado uma ofensa a este sujeito,
tanto objetivamente como subjetivamente, para este autor a vítima tem que se sentir ofendida.
No caso da injúria, o objeto material é a autoestima da pessoa e o objeto jurídico é a
honra subjetiva autoimagem da pessoa, isto é, a avaliação que cada um tem de si mesmo. A
injúria significa ofender e insultar. É preciso que a ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade
ou o amor próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) de alguém. O elemento
subjetivo do tipo específico é a vontade de ferir, magoar a autoimagem de alguém, tem que
haver dolo. (NUCCI, 2014).
Destarte, observa-se a necessidade que na injúria a ofensa atinja a dignidade da vítima.
Logo, o amor próprio, respeitabilidade diante da sociedade e de si mesmo serão abalados, isto
é, o sujeito ativo tem que ter a intenção clara de ferir e ofender o outro. Porém, tanto a difamação
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quanto a injúria são consideradas crimes contra a honra, seja a ofensa à honra subjetiva ou
objetiva do sujeito passivo, merecendo punição pelo Estado.

Diferença entre crime e contravenção

O legislador adotou um critério para distinguir crime e contravenção penal. É o que está
exposto no Decreto Lei nº 3914 de 9 de dezembro de 1941, em que o artigo 1º expõe que se
considera crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer
isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa; e contravenção
a infração penal em que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou multa, alternativa
ou cumulativamente.
Esse critério foi modificado pela Lei nº 11.343 de 2006, em relação ao delito de consumo
de droga, quando o legislador não fez previsão de pena. Diante disso, não há uma diferença
substancial entre contravenção e crime, sendo o critério puramente político, com mudanças de
acordo com a época. Assim, Direito Penal deve preocupar-se apenas com bens e interesses mais
importantes da sociedade.
Segundo Greco (2014), o conceito de crime hoje é meramente doutrinário, o legislador
não o conceituou. Sob o aspecto formal crime seria toda conduta que atentasse, isto é, que
colidisse frontalmente contra a lei penal editada pelo Estado. Já perante o aspecto material, o
crime seria aquela conduta que viola os bens jurídicos mais importantes.
Então, tanto a injúria como a difamação seriam consideradas crimes, pois não é
relevante dividir em contravenção, pois a referida divisão é apenas política. Dessa maneira, tais
tipos englobam-se no conceito de crime, visto que são condutas violadoras de bens jurídicos
importantes, como a dignidade da vítima e honra, seja esta objetiva ou subjetiva.

Legislação sobre Discriminação e Discurso de Ódio no Brasil

No Brasil, não existe atualmente legislação específica para tratar o discurso de ódio,
porém a Constituição Federal de 1988 estabelece a igualdade das pessoas e a proteção contra
qualquer tipo de discriminação. O artigo 3º da CF estabelece os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil: inciso IV “promover o bem de todos sem preconceito de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer forma de discriminação.” (BRASIL, 1988).
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Já o artigo 5º da CF afirma que a igualdade de todos perante a lei, sem qualquer
distinção de natureza, com a garantia aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Os
incisos XLI e XLII do mencionado artigo dispõe que
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais.
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a
pena de reclusão, nos termos da lei. (BRASIL,1988).

A Lei nº 7.716 de 1989 foi sancionada um ano após a promulgação da Constituição
Federal e define crimes resultantes de preconceito de raça, cor e oferece determinação
constitucional ao artigo 5º, inciso XLII, da CF. O artigo 20 da referida lei determina pena de
reclusão de um a três anos e multa para quem “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, religião ou procedência nacional.” (BRASIL, 1989). A pena pode
chegar a cinco anos nos casos de fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de
símbolos do nazismo ou utilização de meios de comunicação social ou pública.
Aos discursos de ódio embasados nesses critérios, a lei brasileira reserva à categoria de
ilicitude, já aos demais é silente. A legislação ordenaria cabendo a aplicação de medidas
coadunantes com o Princípio da Dignidade Humana (artigo 1º, III, CF), sendo norma
fundamental de plena eficácia que legitima e confere unidade de sentido à ordem constitucional
brasileira e dispositivos a ele diretamente vinculados, como a igualdade perante a lei (artigo 5º,
caput), a igualdade de gênero (artigo 5º, I) e a não submissão a tratamento desumano ou
degradante (artigo 5º, III).
No Brasil, a Lei nº 7.716/1989 (com alteração promovida pela Lei nº 12.735/2012 e pela
Lei nº 12.288/2010) prevê como crime a prática de discriminação por critério de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional, permitindo que o juiz determine a cessação das transmissões
radiofônicas, televisivas e eletrônicas ou de propagação por qualquer meio, bem como a
interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação ou rede mundial de
computadores. (BRASIL, 1989).
Em 2010, foi promulgado o Estatuto da Igualdade Racial, com objetivo de garantir à
população negra efetivação da igualdade de oportunidade e combater a discriminação.
Ademais, estabelece não somente sanções e punições, como também uma série de obrigações
aos Estados para inclusão social de minorias raciais no país.
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No que tange à dignidade, do ponto de vista filosófico é a qualidade inerente e distintiva
do ser humano que exige reconhecimento e respeito por parte dos demais seres humanos. Do
ponto de vista jurídico implica limites a ação humana como forma de proteção contra atos
degradantes - dimensão negativa, ao mesmo tempo que deve ser promovida ativamente para
garantir uma vida saudável a todos - dimensão positiva. (SARLET, 2011).
A dignidade da pessoa humana é qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada
ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade. Desse modo, implica um complexo de direito e deveres fundamentais que
assegure à pessoa contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venha a
lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável.
A legislação brasileira demonstra um grande avanço em relação aos direitos
fundamentais assegurados na Constituição Federal. Com ênfase a direitos antes não
contemplados de forma tão clara, deixando assim a mercê da sociedade a aplicação da
penalidade que achasse necessária de acordo com o seu livre arbítrio e sua concepção de certo
ou errado.

Punição ao Discurso de Ódio pela Legislação Brasileira

Não há hierarquia entre os direitos fundamentais, nenhum deles é absoluto e todos
convivem em concordância prática. Portanto, o direito de expressão não goza de nenhuma
preferência, logo está suscetível de restrição diante de outros direitos fundamentais e bens
constitucionais, tal qual ocorre quando existe hate speech.
Diante da necessidade de fixação de parâmetros para enquadrar um discurso como sendo
de ódio, a Organização Artigo 19 (2012) elaborou como norte os “Princípios de Camden sobre
a Liberdade de Expressão e Igualdade”. Assim, é necessário que o discurso tenha severidade,
ou seja, “a ofensa deve ser a mais profunda forma de opróbrio.” (ARTIGO 19, 2012, p. 18).
Ademais, também deve existir a intenção de incitar o ódio. E quanto ao conteúdo ou
forma de discurso, deve ser considerada a forma e natureza dos argumentos empregados; a
extensão dos discursos: o discurso deve ser dirigido aos públicos em geral ou um número de
indivíduos em um espaço público.
Além disso, leva-se em conta a probabilidade de ocorrência de dano. A iminência referese ao tempo entre o discurso e a ação que não pode ser demasiado longo. Por fim, o contexto
182

em que é proferido o discurso é de suma importância para verificar se as declarações têm
potencial de incitar ódio e gerar alguma ação.
Insta salientar que as concepções de direitos fundamentais e de igualdade presentes na
ordem constitucional brasileira não focam exclusivamente as relações entre o Estado e os
indivíduos. A Constituição não vedou apenas ao Estado a prática de atos de discriminação,
preconceito e intolerância, mas ao cidadão ou entidade privada.
Portanto, depreende-se que o discurso de ódio não possui uma normatização específica
na legislação penal brasileira, o que seria extremamente necessário de acordo com o contexto
exposto ao longo do artigo. Pois, cada tipo penal já previsto expressamente na lei brasileira
tutela determinada forma de bem jurídico e o discurso de ódio constitui um novo tipo penal,
visto que ele fere o sujeito passivo e incita ódio e violência.

Considerações Finais

Diante do exposto, compreende-se que a criminalização do discurso de ódio no Brasil
ainda não possui uma normatização específica. Logo, utiliza-se principalmente o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, tutelado constitucionalmente, e alguns crimes já previstos como
a injúria, difamação r o racismo, para sancionar a manifestação de ódio.
Todavia, não é o suficiente. Pois, o hate speech atinge o ser humano de diferentes
formas, vai além dos tipos penais já previstos na legislação brasileira. Recorde-se que o discurso
de ódio refere-se a qualquer palavra que tende insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude
de raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que tem a capacidade de instigar
violência, ódio ou discriminação.
A comunidade mundial, majoritariamente, criminaliza a conduta da manifestação de
ódio. Assim, o ordenamento jurídico no Direito Internacional protege o sujeito frente ao hate
speech, apesar de haver ainda alguns países em que este possui maior proteção em prol da
liberdade de expressão e de pensamento.
No Brasil, como o legislador não criou um tipo penal específico para tal conduta, a
legislação atual entende que o discurso de ódio é uma forma de abuso da liberdade de expressão.
Logo, violaria artigos constitucionais e fundamentos da República Federativa do Brasil. Desse
modo, o indivíduo quando discrimina com a capacidade de instigar ódio e violência, age com
o abuso de sua liberdade de expressão e, com isso, fere a dignidade humana, com a violação do
artigo 1º, inciso III, da CF.
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Contudo, é importante ressaltar a necessidade de uma legislação específica sobre o
assunto, pois é necessária a ponderação entre direito fundamental e princípios. Não há uma
hierarquia entre estes, mas a necessidade de avaliar e valorar o ser humano dentro do sistema
de leis, normas e princípios.
Embora a jurisprudência brasileira, nos poucos casos sobre o assunto, seja avançada
quanto à punição de manifestações de ódio no Brasil, faz-se necessário um estudo mais
específico sobre a temática, com o escopo de tutelar efetivamente a dignidade humana. Assim,
é preciso um olhar atento da sociedade brasileira, é preciso assegurar a dignidade e a segurança,
visto que a tutela mais importante é a vida do ser.
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A interface interdisciplinar da literatura e o direito
Lúcia Maria Barbosa do Nascimento1
Andreia Nascimento Carmo2
Valdivina Telia Rosa de Melian3
Introdução

Na perspectiva da análise do discurso de linha francesa aborda-se o discurso jurídico
e o discurso literário, de modo a demonstrar a relevância das narrativas literárias na construção
do saber jurídico.
Tendo em vista que a Literatura em sua ficcionalidade dialoga com todos os tipos de
textos, vez que a “[...] unidade da análise de discurso é o texto” (ORLANDI, 2006, p. 22), a
análise de discurso de linha francesa “[...] trabalha o sujeito, a história, a língua[...].”
(ORLANDI, 2006, p. 13). Nessa perspectiva de análise que se busca trabalhar a inter-relação
entre os discursos jurídico e o literário.
De acordo com Orlandi (2006, p. 17) “[...] o discurso é a materialidade específica da
ideologia e a língua é a materialidade específica do discurso”. Essa relação entre língua e
ideologia, interpela o sujeito, e dá sentido ao texto. Logo, tanto as narrativas jurídicas
processuais como os textos literários, interpelarão o sujeito apenas a partir do momento em que
ele encontrar sentido ideológico em suas leituras.
Tendo em vista que a Literatura é de natureza política e transdisciplinar, a leitura
literária interpela o sujeito leitor em sua interpretação, baseada na formação discursiva da qual
faz parte. Isso transcende o literário e alcança outros patamares discursivos como é o caso do
discurso jurídico.
Deste modo, importa dizer que o discurso literário e o jurídico são orientados pelas
relações sociais do sujeito. Para Maingueneau (2006), o discurso é contextualizado, isto é, ele
não intervém no contexto, pois já está inserido no mesmo. Uma vez que o discurso é assumido
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por um sujeito, ele é ponto de referência para a posição que este sujeito assume em diversas
situações de enunciação, tornando-se o lugar de manifestação do dialogismo.
Resta confirmar que o discurso é regido por normas. Isto implica dizer que “[...] como
todo comportamento social, o discurso está sujeito, ao mesmo tempo, a normas sociais muitos
gerais e a normas de discursos específicas.” (MAINGUENEAU, 2006, p. 42).
Nesse contexto, a indagação de natureza metodológica que impulsiona a reflexão que
se propõe insere-se no processo de desenvolvimento da aprendizagem ao questionar como o
Direito interage com a Literatura no processo do desenvolvimento do aprendizado jurídico.
Diante do objetivo de promover uma reflexão acerca do saber jurídico e literário, fezse uso da abordagem teórica do pensamento complexo de Morin (2005) e a
transdisciplinaridade por meio da revisão narrativa, dado que não foram aplicados processos
sofisticados para a seleção e interpretação da literatura e o tratamento dos dados bibliográficos
evidenciam a subjetividade das autoras.

Literatura e direito: cabeça de Jano

No âmbito do interdiscurso pode-se afirmar que o discurso só possui sentido no interior
de outros discursos. Neste sentido, para se interpretar qualquer enunciado, seja ele literário ou
jurídico, ou ainda de qualquer natureza comunicativa, é necessário relacioná-lo com outros
discursos ditos antes e em outro lugar, mesmo que o falante/ ouvinte tenha a ilusão necessária
de obter um enunciado inédito.
Para Maingueneau (2006, p. 42-43) o processo de relação entre textos “[...] tendem às
vezes ver nisso uma espécie de privilégio da literatura, quando de fato se está diante de uma
dimensão de toda atividade discursiva, que na literatura assume tão-somente uma coloração
específica”.
De modo a justificar a presença da Literatura não só nos meios acadêmicos como
também na vivência do dia a dia, ressalta-se quatro das suas características, a saber:
A literatura deleita e instrui; ela é um remédio, pois liberta o indivíduo de suas
sujeições à autoridades; a Literatura é de oposição, pois tem o poder de contestar a
submissão ao poder; A literatura corrigi os defeitos da linguagem, pois fala a todo
mundo tanto na linguagem comum como na particular que é a poética ou literária; A
literatura permite respirar. (COMPAGNON, 2009, p. 30-41).
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Com essa caracterização identifica-se a dimensão interdisciplinar da Literatura e o
Direito ao compreender que a leitura literária, em suas várias apresentações, escrita, imagética
ou oral, tem o poder e, consequentemente, a instrumentalização para transitar por todos os
níveis de textos. Como exemplo, cita-se os estudos realizados pelo grupo de extensão e pesquisa
Entremeios, que integra atividades de pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Uberlândia (2018) acerca das relações entre Direito e Literatura para a resolução de
problemas complexos como a história do constitucionalismo brasileiro extraída das narrativas
de textos literários de autores nacionais, como também a análise dos direitos fundamentais
extraídos das manifestações de resistências veiculadas pelas artes, inclusive a Literatura, com
especial enfoque em autores engajados em transformação social.
Continuando na análise de Compagnon (2009, p. 50), ressalta-se a abordagem do
porquê do ensino de literatura e sua importância nos meios acadêmicos, ao expor que “[...] a
literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio – alguns dirão até mesmo
o único - de preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós
no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida”.
Do exposto, compreende-se que a literatura pode tornar-se fonte de denúncia de
violação de direitos, de representação do poder instaurado e de manifestação de resistência
social, que transcende o tempo provocando reflexões contextualizadas. Nesse cenário, a
Literatura evidencia ao Direito, mecanismos metodológicos alternativos e complementares de
conhecimento para o exercício de sua função, dado que o agente jurídico necessita fazer
ponderações as mais variadas possíveis para compreensão do fato à norma.
Esse exercício de ponderação, inclusive, exige a compreensão do Direito como
prudência de natureza alográfica (GRAU, 2014), dado que o texto legislativo (teor linguístico)
não se confunde com a norma jurídica. Logo, o texto legal reclama um intérprete para torna-se
norma jurídica. A ação do interprete no surgimento da norma também se observa na ação do
leitor diante da narrativa literária ao instruir, informar, denunciar, instigar ou simplesmente
fazer pensar e sensibilizar a razão.
Compreende-se que é possível articular o pensamento complexo por meio religação
de saberes (MORIN, 2005) do discurso literário, e das Artes de um modo em geral, com o
discurso do Direito, diante do poder de provocar reflexões da Literatura e da necessidade de
argumentação fundamentada do Direito. Sendo assim, a arte provoca reflexões e interpela o
sujeito ético porque “[...] a construção estilizada do sujeito ético não se dá através de regras
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morais categóricas, mas de acordo com uma arte de viver que parte da escolha de práticas e
fórmulas ideais já conhecidas socialmente.” (HERMANN, 2005, p. 61).
A arte conforme apresentada é provocadora de reflexão, é também vista como origem,
como base da história de um povo. A arte preserva a cultura:

A arte faz brotar a verdade. A arte faz assim surgir, na obra, a verdade do ente. Fazer
surgir algo é trazê-lo ao ser no salto que instaura, a partir da providência essencial – eis
o que quer dizer a palavra origem. A origem da obra de arte, a saber, ao mesmo tempo
origem dos que criam e dos que salvaguardam, quer dizer, do ser – aí histórico de um
povo, é a arte. Isto é assim, porque a arte é na sua essência, uma origem: um modo
eminente como a verdade se torna ente, isto é, histórica. (HEIDEGGER, 1977, p. 62).

De acordo com o exposto pelo autor, a arte, para além de suas várias características é
também vista como registro histórico, como origem. Para o autor a essência da obra de arte é a
verdade.
A linguagem oral e escrita transforma-se por meio da prática com a literatura, posto
que a literatura interage com a realidade do leitor, por isso “Minha confiança no futuro da
literatura consiste em saber que há coisas que só a literatura com seus meios específicos nos
pode dar”, lembra Calvino (1990, p. 13).
A atuação no campo do Direito se faz pela linguagem oral ou escrita, portanto é
importante para o profissional da área ter o domínio da língua, ser um interlocutor que transita
para além dos conhecimentos lexicais alcançando os demais conhecimentos disposto pela
língua para desenvolver argumentativamente o discurso jurídico. Percebe-se que para ter o
domínio da língua, se faz necessário leituras, sobretudo as leituras literárias, pois esta tem o
poder de interagir com o leitor e proporcionam o desenvolvimento cognitivo, de modo a
potencializar a interpretação das leituras jurídicas e a oratória.
Para Schwartz (2006, p. 50) “[...] como ambos são textos, Direito e Literatura reclamam
uma atividade que apure o sentido de suas construções, evidenciando a relação entre o
construtor/legislador e o destinatário/cidadão da norma jurídica”. Ainda na esteira com o
mesmo autor, este menciona que “[...] existem relações óbvias entre Literatura e Direito [...], o
tratamento literário do Direito é uma constante, e que aquela postula refletir acerca dos
fenômenos sociais.” (SCHWARTZ, 2006, p. 18-19).
Nesse sentido, as leituras dos textos literários, e cabe-nos aqui afirmar, os textos
literários são manifestações de arte, representam um trânsito entre diversas enunciações, posto
que são manifestações das vivências humanas, e explicam as complexidades destas.
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A literatura e o Direito, têm pontos de convergências, que uma não pode prescindir da
outra enquanto suporte de análise no exercício profissional, uma vez que ambas são do humano,
e são interpretativas: “Invoquem-se ou não as ‘leis do discurso’, os ‘contratos de fala’, as
‘ameaças de influência positiva ou negativa’, a enunciação literária não escapa à órbita do
direito. Fala e direito à fala se entrelaçam.” (MAINGUENEAU, 2006, p. 43).
A enunciação é o pôr em funcionamento, a língua em um ato individual de utilização,
a sua condição é o ato de produzir um enunciado, “[...] a enunciação supõe a conversão
individual da língua em discurso.” (BENVENISTE, 1989, p. 83).
Assim, somente após a enunciação é que a língua se realiza na característica de
discurso, que deriva de um locutor em direção a um ouvinte que provoca uma enunciação de
retorno. Vez que, ele é determinado pelas circunstâncias de produção dos sujeitos que interagem
em diferentes situações de enunciação.
Texto constitui-se de enunciados e “[...] o enunciado é enunciado na medida em que
aparece em um texto, compreendido este na perspectiva discursiva. Os diferentes enunciados
podem marcar diferentes posições do sujeito no texto.” (ORLANDI, 1988, p. 59). Busca-se,
ainda, aporte na visão de Bakhtin (2011) ao apontar que o texto é determinado como enunciado
a partir de dois elementos: a sua ideia/intenção e a realização dessa intenção. Desta forma, o
texto como enunciado constitui uma relação de todos os textos de um dado campo de sentido.
No entanto, é importante evidenciar que cada texto é individual, único e singular e nisso está a
sua ‘intenção’, para qual foi criado, ou seja, localiza-se o seu sentido.
Assim, “[...] a unidade de construção do discurso é o enunciado, mas ele tem de ser
referido ao texto para poder ser apreendido no processo de construção do discurso.”
(ORLANDI, 1988, p. 59). Enquanto oração o texto pode ser repetido, mas cada vez
apresentando uma nova parte do enunciado, contudo, o texto enquanto enunciado, não se pode
ter repetição, o texto será sempre um novo enunciado, visto que, o que determina o estilo e a
composição do enunciado, para além do sistema da língua, é a visão de mundo, as ponderações,
os sentimentos e o objeto de discurso do falante. (BAKHTIN, 2011).
O enunciado literário é unidade de construção do discurso jurídico que, por sua vez, é
elemento fundamental no campo de ação do Direito. Logo, tendo em vista que o diálogo
constrói novos saberes:

É de bom tom, hoje, contestar a oposição das ciências às letras, na medida em que
relações cada vez mais numerosas, quer de modelo, quer de método, ligam essas duas
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regiões e apagam frequentemente sua fronteira; e é possível que essa oposição apareça
um dia como um mito histórico. (BARTHES, 2007, p. 19).

As fronteiras entre a Literatura e Direito simbolizam a cabeça de Jano, dado que utilizam
do mesmo corpus linguístico com dupla face e olhares voltados para seus campos de atuação,
conexos pelo diálogo entre duas ciências, que fortalece a individualidade de cada uma.

Discurso literário e discurso jurídico

No campo da Literatura e do Direito a estética que nos une é a mesma estética que nos
separa, posto que a razão sensível de um, respectivamente, trata o fictício e as representações
imaginários; o outro trata da necessidade real, das histórias de vidas que buscam o justo, a
equidade no discurso da codificação.
Hermann (2005, p.23) pondera que “[...] a experiência estética traz o estranho, a
inovação e a pluralidade que não podem ser desconsiderados no plano da interpretação e
problematização do agir moral [...]”, dado que a arte é reveladora e problematizadora das
questões morais.
Há um movimento dentro dos estudos da linguagem que consiste em um
“deslizamento” dentro da Linguística da Enunciação para a Análise Literária, a qual, além de
se preocupar com a materialidade do texto, o faz levando em conta categorias teóricas tais com
as de sujeitos “da linguagem, discurso, enunciação, interdiscurso, contrato, gênero e espaço, e
com a experiência de uma disciplina que ,depois de influenciar outras ciências sociais durante
o auge do Estruturalismo, deixa-se cada vez mais influenciar por essas mesmas ciências
sociais.” (MELLO, 2005, p. 38-39).
Torna-se relevante informar que a análise do discurso (AD) aqui citada é o de linha
francesa, cujo expoente Pêcheux (2014, p. 135) menciona que o discurso é construído por meio
de seus pilares - linguístico, materialismo histórico e psicanálise. A análise do discurso é uma
disciplina do entremeio e o discurso é uma construção de sentidos, é ideológico e interpela o
sujeito, conquanto “[...] só há prática através de e sob uma ideologia; só há ideologia pelo sujeito
e para sujeitos.”
Na análise do discurso “[...] todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois,
linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de pontos de
deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação.” (PÊCHEUX, 1983, p. 53). É nos interstícios
das discursividades que acontece a análise do discurso.
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Para Maingueneau (2006, p. 60), o discurso literário é um discurso constituinte, posto
que
[...] não é isolado ainda que tenha sua especificidade: ele participa de um plano
determinado da produção verbal, o dos discursos constituintes, categoria que permite
melhor apreender as relações entre literatura e filosofia, literatura e religião, literatura
e mito, literatura e ciência.

Percebe-se que o discurso literário é um elo do dito e do não dito constituído histórica
e socialmente.
A expressão discurso constituinte designa fundamentalmente os discursos que se
propõem como discursos de origem, validados por uma cena de enunciação que
autoriza a si mesma. [...]. Os discursos constituintes são discursos que conferem
sentido aos atos da coletividade, sendo em verdade os garantes de múltiplos gêneros
do discurso. (MAINGUENEAU, 2006, p. 60-61).

Como demonstrado pelo autor, o discurso constituinte é um discurso de origem, que
se autoafirma, e é a base para outros gêneros do discurso, a saber, o literário e o jurídico.
O discurso literário é constituinte, porque a literatura tem uma capacidade de
superação de fronteiras com os demais discursos:

Porque o discurso literário não dispõe de um território pré-demarcado, estável: toda
obra se divide a priori entre a imersão no corpus então reconhecido como literário e
a receptividade a uma multiplicidade de outras práticas verbais. A relação com o “não
literário” é redefinida sem parar, e a delimitação daquilo que pode ou não alimentar a
literatura, mas também avir da literatura, se confunde com cada posicionamento e
cada gênero no interior de um certo regime de produção discursiva. É um trabalho
incessante sobre as fronteiras, uma necessidade de reforça-las, profunda instabilidade
o próprio motor de um discurso “literário” que não poderia permanecer em “seu”
lugar”. (MAINGUENEAU, 2006, p. 166).

Desta forma, o discurso literário dialoga com diversos discursos, sem a necessidade de
demarcação espacial. Com essa característica de constituinte, a Literatura mantém com o
interdiscurso dupla relação. Enquanto obra precisa do suporte dos textos e, enquanto textos
precisa da interpretação. E, por ser o discurso ideológico irá interpelar o sujeito. Logo, inferese que a leitura literária interpelará o sujeito leitor e este poderá encontrar meios que dialogarão
com sua formação discursiva como, por exemplo, a prática jurídica.
Como a unidade de estudo do discurso é o texto, Jouve (2012, p.86) afirma que:

A obra literária é então, à sua maneira, um documento. Mas, contrariamente ao que
Jakobson afirmava, constatar isso não equivale a negar a especificidade artística. Se o
característico de um texto literário é condensar saberes diversos e variados, essa
riqueza cognitiva é consequência direta de seu estatuto de obra de arte, isto é, das
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condições nas quais ele foi criado. Diante da pergunta: ‘o que é que se deve reter de
um texto?’, responderíamos facilmente que tudo é importante. O interesse de um texto
está justamente na multiplicidade de conteúdos que ele veicula, aqueles que ele
transmite intencionalmente e aqueles que ele exprime ‘por acidente’.

O texto literário discursa em nome do povo e para o povo, pois ao mesmo tempo que
é um registro, um documento, ensina e interage com quem dele faz uso. Em um texto literário
tudo é aproveitável, é importante e está conectado com diversos saberes.
O discurso Jurídico também é construído de textos e interage e dialoga com a
discursividade. Gomes (2012, p. 52) esclarece que

O discurso jurídico, dotado de poder, para produzir o efeito de autoridade e exigir o
cumprimento, precisa fazer com que haja uma crença, ainda que de forma imaginária,
que há uma estrutura que dá proteção cuja inobservância produzirá sanção. A ordem
jurídica é dotada de eficácia em sua função de ordenação social, pois se estrutura
enquanto linguagem e é na estrutura da linguagem que a transmissão é possível.

Logo, discurso jurídico é realizado por meio da linguagem e tem caráter ordenador,
visto que a interpretação da norma, apresentada como base do sistema linguístico de
compreensão na exposição do que é direito, não é imune a sérias críticas, principalmente, ao
definir o sistema jurídico pela noção de sanção e o de norma pelo imperativo da obrigação.
(MIAILLE, 1994).
Essa compreensão é um dos aspectos da necessidade de uma outra perspectiva no
estudo do Direito, principalmente diante da complexidade do cotidiano social. Tal perspectiva
não apresenta como hipótese a exclusão do sistema jurídicos positivo e sim, uma mudança de
postura diante do discurso jurídico, partindo da dimensão integradora do Direito enquanto
Ciência Sociais Aplicadas, na sua dimensão pedagógica na construção do saber jurídico.
No discurso, a atribuição de sentido ao texto de acordo com o contexto social, também
interessa ao Direito na perspectiva do conhecimento zetético. Os estudos acerca de Literatura e
Direito são perceptíveis nas obras dos autores de ambas as áreas que se dedicam a essa análise
literária “[...] em torno do qual se desenvolvem diferentes interpretações críticas do Direito e
da justiça. Trata-se de uma metodologia muito interessante e refrescante [...]”, segundo Llanos
(2017, p. 2).
É de se destacar, inclusive, no caso do Direito, que mesmo autores que se situam em
posições quase opostas no espectro ideológico utilizam-se de formas de expressão e processos
de argumentação que se aproximam daqueles presentes nas obras dos autores que se debruçam
sobre a evolução histórica da Literatura. O Direito é constituído de histórias escritas, por seus
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agentes legislativos, judiciários e doutrinários, que são encapsuladas (LLANOS, 2017) em atos
normativos e decisões judiciais.
É provável que uns e outros não se deem conta dessa aproximação de argumentação
fundamentada literária, uma vez que a reflexão literária é bastante rarefeita no campo do Direito
e a reflexão jurídica também não se manifesta com frequência no campo literário. Mas, a
articulação entre os dois significados no interior de uma mesma área de conhecimento leva ao
fortalecimento do poder dessa área e, consequentemente, reflete no campo de atuação.

Considerações finais

A proposta, de natureza didático-pedagógica, voltada à interdisciplinaridade da
Literatura e o Direito por meio dos seus discursos nos respectivos campos de atuação de cada
área insere novas perspectivas metodológicas na construção do saber no campo moderno das
incertezas e de discursos polarizados.
São muitos os desafios do discurso literário e jurídico na construção do saber de
perspectiva interdisciplinar, tanto de integração do Direito com os campos do conhecimento
literário quanto de validação de enunciados jurídicos a partir de uma metodologia plausível de
verificabilidade e sistematicidade aliado e esses conhecimentos, visto que o Direito não é um
acessório linguístico na vida das pessoas.
O diálogo está aberto às possibilidades de inovação metodológica diante da realidade
objetiva o Direito e a narrativa literária.
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Usuários ou dependentes de drogas, dignidade da pessoa humana no âmbito dos
juizados especiais criminais

Jocy Gomes Almeida1
Kathia Nemeth Perez2
Introdução
O uso de drogas no mundo vem de longa data, todavia no começo do século XX, por
razões de ordem moral, econômica, cultural, religiosa e almejando o controle social das classes
distantes do núcleo político de decisão, foi deflagrado um sistema de cooperação internacional
voltado para o combate as drogas com base na criminalização do uso, da produção e da
comercialização.
As Nações se articularam por meio de Convenções e tratados internacionais com o
propósito de se estabelecer diretrizes políticas visando a prevenção e o combate ao uso e ao
tráfico de substâncias psicotrópicas, em princípio adotou-se o critério moral para a proibição de
certas drogas com o que se alcançou o maior controle social das classes mais distantes dos
poderes instituídos, tratamento que foi dispensado aos negros e imigrantes nos Estados Unidos.
A adoção do proibicionismo associada a uma cultura punitivista, alimentada pela
abordagem tendenciosa da mídia, que sempre associou a droga como responsável pela violência
urbana e familiar e outras mazelas sociais, contribuíram para implantar no meio social a ideia
segundo a qual a droga é um mal em si, quando na verdade muitos entraves a ela atribuídos,
decorrem de um contexto de graves injustiças sociais, marcados pela desigualdade social e pelo
neoliberalismo que subtrai de muitos o acesso aos meios de consumo.
Destarte, a ação do sistema de justiça para lidar com a necessidade de integração do
usuário ou dependente de drogas reclama uma verdadeira mudança de olhar, banindo o cárcere,
de caráter meramente punitivo e estigmatizante; para buscar alternativas assentadas nos
primados dos direitos humanos fundamentais, mais voltadas para o acolhimento dos usuários
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problemáticos e dependentes dentro do Sistema de Saúde Pública (SUS) e do Sistema de
Assistência Social (SUAS).
A visão conservadora dos operadores do direito está orientada para a exacerbação das
medidas punitivas alusivas a privação da liberdade, como a forma mais eficiente de conter a
criminalidade; todavia essa política dá nítidos sinais de malogro uma vez que o número de
presos por atribuir-lhes o crime do tráfico de drogas é o que mais cresce entre os encarcerados,
ficando evidente que a prisão além de indigna para o transgressor e onerosa para o Estado, não
seria o meio mais adequado para a repressão às drogas.
A cultura punitivista é reinante entre os responsáveis pela abordagem dos usuários,
polícia militar, responsável pela prevenção de crimes, e da polícia civil, responsável pela
investigação dos crimes, para determinar se a droga destina-se ao consumo pessoal ou para fins
comerciais, atendendo a sua natureza, a quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a
conduta e aos antecedentes do agente, levando uma legião de usuários e dependentes a
responder pelo crime de tráfico e, daí, ao encarceramento provisório sem nenhuma necessidade,
quando a regra para a hipótese é a pena não privativa de liberdade.
A Lei 11.343/2006 trouxe avanços, confere um tratamento jurídico mais adequado para
enfrentar a questão da posse de drogas para consumo pessoal, adotando medidas mais
edificantes para o desviante, estabelecendo a advertência sobre os efeitos das drogas, a
prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo como medidas alternativas à prisão, porém na prática tem se revelado
iatrogênica e insuficiente, distante dos influxos internacionais bem sucedidos que tem como
mais racional enfrentar o problema como questão de saúde pública.

A dignidade da pessoa humana e a repressão às drogas

A condução coercitiva do usuário encontrado com drogas para consumo próprio a
Delegacia e a imposição de participação em cursos ou programas educativos nos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) das cidades pequenas, atrai para os autores do fato o duplo
estigma, de criminoso e de doente, quando na maioria das vezes não se trata de usuários
problemáticos.
A Constituição Federal (1988), em seu artigo 1º, inciso III, elenca a dignidade da pessoa
humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ocupando assim a
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posição de núcleo da nossa carta política, tal como ocorreu pelo mundo nas Constituições
Democráticas após a segunda Guerra Mundial.
Em nossa Constituição o conceito de dignidade foi alçado ao patamar de essencial à
convivência no Estado, princípio jurídico da maior grandeza, norteador e informador de todo
sistema jurídico.
A aspiração por dignidade é profunda, sabemos que a luta pela vida é um dos propósitos
mais aguerridos do ser humano, entretanto, o desejo de dignidade não é menos verdadeiro, e
por vezes supera até o instinto de sobrevivência, como podemos observar nos atentados
suicidas, em que se reivindica uma pauta de valores individual ou coletiva.
A cláusula geral da dignidade não só deve estar presente em todas as relações humanas,
como deve ter primazia, de forma a sempre que possível respeitar os sentimentos e valores
envolvidos, no entendimento das relações. Nesse particular não se pode agravar o sofrimento
de um dependente químico, subjugando-o e o expondo a toda sorte de malefícios da prisão,
quando evidenciada a necessidade de cuidado pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS),
instituída pela Portaria 3088 de 23 de dezembro de 2011. (BRASIL, 2011).
O ultraje dos dependentes de drogas em razão da criminalização do porte para consumo
pessoal massacra os autores do fato, a exposição e o menosprezo com que são tratados pelo
sistema de justiça destrói a autoestima dos envolvidos e agrava a situação que é de alta
complexidade.
Quando os adictos são tratados como se não tivessem importância, conferir-lhes
dignidade pode restabelecer vínculos estremecidos, o respeito aos valores envolvidos, a atenção
e o cuidado são elementares para estabelecer ou restabelecer relações dignas.
Para Hicks (2013) aprender a estar numa relação de modo a que as duas pessoas sintam
que são vistas, ouvidas, compreendidas e incluídas, e que lhes é dado o benefício da dúvida,
pode tornar forte uma relação frágil e fazer com que uma relação que funciona razoavelmente
bem se torne ainda melhor.
A par disso, não é de bom alvitre submeter o usuário a medidas educativas ou programas
de recuperação sem considerar sua história de vida, sua individualidade; seus conflitos e dramas
pessoais devem ser submetidos a uma escuta qualificada, dentro de um processo de triagem ou
avaliação por uma equipe multiprofissional, em que a vontade e o sofrimento do dependente
são respeitados.
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A Constituição Federal deu ao princípio da dignidade múltiplas funções tanto no campo
individual como no campo coletivo, por considerar que não há investimento que de melhor
retorno que a dignidade.
A dignidade do ser humano fica aviltada se não lhe for assegurado meios para sua
afirmação. Enquanto parte de uma sociedade, esse princípio deve assegurar ao Homem para
além dos seus valores individuais elementares, um mínimo para sua afirmação junto à
comunidade que habita.
No geral nota-se um avanço nas políticas sobre drogas como a desospitalização, a
redução de danos; buscando preservar o convívio social do usuário, alguns países como os
Estados Unidos, a Holanda e o Uruguai vêm descriminalizando o uso de drogas, outros países
têm abrandado as penas. No Brasil optou-se por manter a criminalização da conduta, mas sem
a possibilidade de pena privativa da liberdade, mantendo apenas sanções semelhantes e, em
certa medida, mais brandas que as penas restritivas de direito.
O encaminhamento do dependente à Autoridade Policial além de inoperante e irracional
é medida degradante que não se conforma com o super princípio da dignidade humana, clausula
geral indissociável dos Direitos e Garantias Fundamentais, de sorte que nesse particular esse
proceder previsto na Lei 9.099/95 ofende a Lei Maior, por violar a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem dos envolvidos.

A Constituição Federal e os crimes de menor potencial ofensivo

O Juizado Especial Criminal foi criado pelo constituinte em 1988 (art. 98, I da
Constituição Federal), tendo por objetivo tornar o processo criminal mais breve nos delitos
menos graves, no entanto, não conceituou o que seria “infração de menor potencial ofensivo”,
deixando tal responsabilidade ao legislador ordinário.
O legislador, por sua vez, optou por empregar a pena máxima em abstrato prevista para
o delito como critério para determinar a infração com menor potencial ofensivo.
Inicialmente o art. 61 da lei 9.099/95 assim rezava: “Consideram-se infrações penais de
menor potencial ofensivo, para efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a
lei comine pena máxima não superior a 1(um) ano, excetuando os casos em que a lei preveja
procedimento especial.”
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Com advento da lei 11.313/06, foi dada nova redação ao art. 61 da lei 9.099/95, passando
a dispor: “Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta
Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois)
anos, cumulada ou não com a multa” tornando o conceito mais benéfico e abrangente.”
A nova redação citada ampliou o rol de delitos enquadrados como infrações de menor
potencial ofensivo, no âmbito dos juizados especiais criminais, uma vez que permitiu delitos
com pena máxima um pouco maior e também os de procedimentos especiais.

Os Marcos Legais no Brasil
Diferentemente do que pensam os mais desinformados, o consumo de drogas não é um
fenômeno recente. A utilização pelo homem de substâncias entorpecentes é quase tão remota
quanto a sua própria existência.
No Brasil, de acordo com relatos de estudos históricos, os povos indígenas que aqui
viviam, utilizavam de plantas com substâncias tóxicas em diversos rituais, manifestações
religiosas, cerimônias e comemorações.
No entanto, é por volta da década de 1940 que as drogas lícitas e ilícitas são objeto de
produção, comercialização e distribuição em escala ‘industrial’ num nível global, e se
alastraram pelo mundo, sendo considerado o grande mal do século XX, passando o seu uso a
ser considerado como um problema. A decadência dos valores sociais tradicionais, o
surgimento do movimento de hippie de contestação do consumismo, o aparecimento de novos
tipos de drogas e a evolução da indústria farmacêutica são considerados como fomentadores da
disseminação do uso de substâncias psicoativas.
De acordo com Sáad (2001) foi nesse contexto que surgiram as noções de dependência
de drogas, passando a ser vista como causadora de danos em diversas áreas da vida do
indivíduo, desencadeando também o surgimento de diversos tipos de tratamentos tendo por
finalidade controlar este “mal”. O paradoxo dessa questão se encontra justamente na tendência
de abuso e dependência se tornarem objeto de atenção em saúde e consequentemente gerando
necessidade de controle, considerando ainda que se trata de objeto de desejo e de prazer com
consequências supostamente negativas para o convívio social, onde se enfatiza não somente o
controle, mas também o proibicionismo no âmbito da ordem social e política.
As drogas possuem o poder de alterar a forma como funciona o corpo naturalmente, seja
intensificando a tranquilidade, a percepção ou à disposição, seja diminuindo a dor, a angústia
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ou a rotina psíquica, e isso evidencia ações as mais diversas, que as tornam alvos, em todas as
sociedades, de controle político, cultural, social e religioso.
No Brasil o Decreto-Lei 159 previa textualmente substâncias que causavam
dependência, porém o artigo 281 do Código Penal permanecia vigente e não fazia diferença
entre usuário e traficante; de igual modo o Decreto-Lei 385/68 previu a mesma pena para o
usuário e o traficante.
Segundo a Lei 5.726/71 o dependente não mais foi rotulado como criminoso, ficando
fora do alcance da Lei, acompanhando desse modo a nova ordem internacional, contudo o
usuário ocasional ainda permaneceu com o mesmo tratamento dispensado ao traficante.
A Lei 6368/76 avançou separando os crimes praticados pelo usuário, daquelas condutas
previstas para o traficante, orientada pelo elemento subjetivo, o especial fim almejado pelo
delito.
Diferentemente da lei sobre drogas que a antecedia, a Lei nº 11.343/2006 veio reforçar
o discurso médico-jurídico no sentido de discernir o usuário e o traficante ao estabelecer em
seu art. 4º, IX, “a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e repressão à sua produção não
autorizada e a seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social”.
Antes da referida lei, o tema no Brasil era tratado pela Lei de Tóxicos (lei 6.368/76),
seguindo o modelo “proibicionista” e seu objetivo era a repressão ao uso e ao tráfico. A Lei de
Tóxicos previa a possibilidade de internação compulsória de dependentes.
A lei 11.343/2006 nada mais fez do que acompanhar o crescente entendimento de que
o usuário de substâncias entorpecentes é, simultaneamente, autor do fato e vítima, uma vez se
tratar do maior impactado pela sua conduta. Dessa forma, a atual legislação deixou de punir o
usuário de drogas com pena de prisão, reservando a estes as sanções alternativas: advertência,
prestação de serviço à comunidade ou obrigação de cumprir medidas educativas, bem como
instituiu uma política nacional sobre drogas, onde prevê um sistema de orientação aos Estados
e a integração de suas políticas públicas. A referida lei tem por objetivo deslocar esses
indivíduos do âmbito penal para o âmbito da saúde pública.
A partir da entrada em vigor da lei nº 11.343/2006 o usuário não pode mais ser preso
em flagrante, devendo ser lavrado um termo circunstanciado e encaminhado ao Juizado
Especial. O objetivo era que com esse deslocamento da competência, fosse possível uma maior
atenção a esse tipo de delito, o que importaria também na redução significativa na carga de
trabalho dos juízos das varas criminais, possibilitando maior dedicação aos crimes de tráfico.
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Outro objetivo da lei de drogas ao determinar o processamento desse delito perante o
Juizado Especial é em virtude de sua forma de prestação jurisdicional criminal menos hostil e
traumatizante (art. 62 da lei 9.099/95), possibilitar uma maior atenção para a reabilitação do
usuário, de forma que este consiga libertar-se do vício.
Ademais, o fato de ser processado perante o juizado especial criminal permite uma
estigmatização social menor do que ser processado em uma vara criminal, o que possibilita que
o usuário seja reintegrado mais facilmente da sociedade.
Muito embora a lei de drogas tenha trazido importantes avanços, estudos apontam que
a aplicação da lei, na prática, não é tão clara, uma vez que os juízes devem se utilizar de critérios
subjetivos para distinguir o usuário do traficante (art. 28, §2º da lei 1.343/2006).
Essas críticas ao proibicionismo têm se fortalecido nos últimos anos, de forma inclusive
a influenciar a modernização da legislação brasileira sobre o tema. A lei nº 11.343/2006
extirpou a pena de prisão para os indivíduos flagrados com drogas para o seu próprio consumo.
Não obstante a adoção pela lei de drogas de diferentes medidas para traficantes e
usuários, a referida lei é considerada “proibicionista”, tendo em vista que o porte e o plantio de
drogas para consumo próprio continuam sendo crimes.

Justiça restaurativa

A Justiça Restaurativa ao balizar-se pela satisfação dos envolvidos apresenta-se como
um modelo de superação da justiça retributiva e da Justiça Reabilitadora, o conservadorismo
presente no punitivismo tem demonstrado que o encarceramento apresenta sinais de
esgotamento, pois além de caminhar de costas para o propósito de ressocialização dos
reeducandos, sujeita o preso a um ambiente deteriorado e exposto a toda sorte de contágio,
violência e até risco de morte, comum ao sistema carcerário.
A Justiça Reabilitadora embora traga avanços com referência a Justiça Retributiva,
como evolução de um processo normativo em que permite a censura além da pena, quando
defrontada com a problemática do desvio relativo ao uso abusivo de drogas impõe a submissão
a tratamento e a abstinência, com vistas a adaptação do infrator, que aceita o tratamento, embora
dele discorde, como forma de evitar uma pena mais grave.
A Justiça restaurativa aproxima-se da justiça reabilitadora no que tange a questão do uso
de drogas no sentido de afastar a prisão do caminho do soerguimento do desviante, todavia os
203

caminhos são diversos visto que o processo restaurativo pode caminhar de forma independente
do processo judicial, este é, via de regra público, ao passo que o restaurativo é confidencial.
De acordo com Leal (2014, p.95), o que é objeto dos encontros, atrás das portas, deve
ser confidencial (fatos, afirmações, sugestões, documentos apresentados), exigindo-se, em
alguns lugares e casos, que se firme um pacto de confidencialidade para assegurar o sigilo
(pacta sunt servanda). Isso permite um diálogo mais fluido, natural, sincero, favorecido pela
oralidade do processo restaurativo. No caso de desistência ou malogro não se transmite nada à
justiça comum, não podendo ser usada a participação do ofensor como prova de admissão de
culpa em procedimento judicial futuro, cível ou criminal.
O sigilo no processo restaurativo é relevante não só pra preservar a intimidade dos
envolvidos, como para preservar o princípio da inocência e da ampla defesa, segundo o qual o
acusado não pode ser compelido a produzir prova contra si; dessa forma independentemente do
desfecho do processo restaurativo os fatos ali abordados não devem ser encaminhados ao
Ministério Público ou ao Juiz do processo.
O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas tem, entre seus princípios, o
respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Isso demonstra o quanto se caminhou em
direção ao reconhecimento de que a prioridade absoluta das políticas relacionadas ao tema deve
ser o foco no usuário e no dependente, entendidos como sujeitos de direitos a quem se deve
tratar com dignidade e respeitar suas particularidades pessoais e direitos e liberdades
fundamentais, ofertando-se por meio de uma abordagem compreensiva e transdisciplinar da
questão, conforme sustenta a doutrina de Barcellar (2011, p.40-42)
A Lei 11.343/06 atenta a aos influxos internacionais referentes a mudança do enfoque
dispensado ao uso de drogas almeja transferir a atenção ao usuário da esfera criminal para o
campo da saúde pública, prevenindo o preconceito e preservando os envolvidos. Destarte, afasta
a pena privativa de liberdade ao prever medidas educativas.
O super princípio da Dignidade da Pessoa Humana em respeito à realidade multifatorial
do uso de drogas e aos participantes, com identidade e existência singular, busca o diálogo entre
os operadores do Direito, os participantes, e uma equipe multidisciplinar, em que num processo
de escuta qualificada dentro do permissivo legal o judiciário encaminha o usuário para uma
equipe multiprofissional que diante dos parâmetros traçados na audiência preliminar define a
medida mais adequada ao caso concreto.
Importante ressaltar, que ainda que se trate de usuário reincidente não há previsão de
prisão, ficando ressalvado que o fim almejado é o bem-estar social por meio de uma abordagem
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multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e
de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito, nos termos do artigo 4º da Lei
11.343/2006.
Conforme preleciona Bitencourt (2013) a advertência sobre os efeitos das drogas está
longe de significar ameaça, tem caráter de conselho, de orientação, de esclarecimento sobre os
malefícios que as drogas causam, para que, no futuro, procure levar uma vida longe das drogas.
Com efeito, está longe de significar uma ameaça.
Embora o texto legal não faça nenhuma referência à forma de aplicação da advertência,
acreditamos que ela deve consistir em uma censura oral, e, embora deva constar da ata de
audiência (tão somente para efeitos de reincidência), não deve ser mencionado o conteúdo das
palavras proferidas pelo magistrado, pois é da essência da pena de advertência não constar dos
registros oficiais, embora isto não afaste seu caráter sancionador. (BITENCOURT, 2013).
Sobreleva ponderar, que a presença do objetivo ressocializador também figura na
prestação de serviço a comunidade, haja visto que o artigo 28 da Lei regente assevera que: “será
cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais,
estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem,
preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de
drogas”.
No que tange a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo,
prevista no inciso III, do artigo 28 da Lei de Drogas, fica ainda mais marcante a ruptura com o
sistema retributivo (castigo), uma vez que a medida é compreensiva, de ordem restaurativa,
acolhe o desviante como sujeito de direitos a ser reabilitado sem traumas, mas inserido num
processo pedagógico, com atenção aos direitos humanos fundamentais.

Resultados

O estudo dedicou-se a investigar os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO)
referentes a usuários e dependentes de drogas surpreendidos com a posse de drogas para
consumo pessoal e também processos remetidos pela Vara Criminal referentes a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime relativo a posse de drogas para
consumo pessoal, considerado de menor potencial ofensivo, autuados no Juizado Especial
Criminal da Comarca de Dianópolis no período relativo aos anos de 2012 a 2016.
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O método quantitativo foi o escolhido para realização da coleta amostral em razão da
dificuldade para localizar os envolvidos, os quais diante da sensibilidade do objeto da pesquisa,
nem sempre manifestam interesse em colaborar com a coleta de dados.

Caracterização da amostra da Pesquisa

Em sede dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Dianópolis foram
pesquisados 413 procedimentos (Termos Circunstanciados de Ocorrência e processos
remetidos pela Vara Criminal), no período acima mencionado, relativos a crimes de menor
potencial ofensivo e dentre estes foram selecionados apenas aqueles relativos ao porte de drogas
para uso pessoal. Desse modo esta filtragem deu origem a 32 procedimentos que se tornaram
objeto do presente estudo.
No módulo quantitativo, atento aos descritores (porte de drogas para consumo pessoal)
foram selecionados 32 procedimentos, entre TCOs e processos, em que foram coletados
informes relativos ao perfil socioeconômico, ao resultado da decisão judicial, a escuta
qualificada do autor do fato antes ou durante a Audiência Preliminar, as drogas envolvidas, ao
crime segundo a autoridade policial, ao crime segundo o poder judiciário, saúde do usuário e
participação do usuário na resolução do conflito.
A amostra ficou limitada porque não obstante o art. 69 da Lei 9.099 de 1995 se refira a
Termo Circunstanciado, o expediente encaminhado pela Autoridade Policial à Justiça é bastante
lacônico, por vezes não consta nem o elementar para a individualização do autor do fato e da
vítima (quando for o caso), e o relato do fato é apresentado de forma sucinta, quando deveria
ser circunstanciado, não raro faltam a descrição do local dos fatos e até o endereço dos
envolvidos.
A idade dos autores do fato na data do crime, 18,75% contava com menos de 21 anos e
81,25% com idade igual ou superior a 21 anos. Esse dado revela-se de extrema relevância, uma
vez que da interpretação do artigo 30 da Lei 11.343 de 2006 conjugada com o artigo 115 do
Código Penal, infere-se que o prazo prescricional para o autor do fato com menos de 21 anos
ao tempo do crime será de 01 ano. Na hipótese, considerando a taxa média de congestionamento
dos processos em curso no Brasil, o fato certamente será alcançado pela prescrição.
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Gráfico 1 – Escolaridade dos usuários na Comarca de Dianópolis -TO
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Fonte: Elaborado pelos próprias autoras.

O percentual de autores do fato com baixa escolaridade é acentuado, destes 59,38% não
sabem ler e escrever e 6,25% tem o ensino fundamental. Além disso, 6,25% declararam ter
concluído o ensino superior e 28,13% nada informaram acerca do grau de escolaridade. Quanto
ao ensino médio os dados não foram colhidos nos TCOs.
O número de pessoas que nada informaram é elevado o que se deve aos princípios
norteadores do Juizado, dentre os quais o da informalidade que contribui para a omissão de
dados relevantes em peças técnicas.
Emerge dos dados coletados no processo que unanimidade dos autores do crime são do
sexo masculino.
Ressai dos informes colhidos que a maioria dos autores do fato se declara pardo e
branco, sendo 28,13% aqueles que se declaram pardos e 21,88% os que se declaram brancos.
O número de desviantes que se declaram negros é de 15,63 % e aqueles que nada
informaram 28,13%.
Constata-se que 3,13% residem apenas com a mãe, 12,50% residem com os pais e
84,38% nada informaram. Novamente a omissão de dados relevantes inviabiliza a pesquisa
socioeconômica dos envolvidos.
Não constam informes alusivos a renda individual ou familiar, todavia 59,38%
declararam prover o próprio sustento; 21,88% declararam ser dependentes financeiramente e
12,50% declararam ser hipossuficientes.
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Seria relevante a informação quanto a renda individual e familiar dos envolvidos, porém
nesse particular não há registro nos autos.
Infere-se dos números encontrados na pesquisa que apenas 9,38% dos pesquisados são
contratados, quanto aos demais destaca-se que 43,75% se declaram prestador de serviços
autônomos e o remanescente figura entre estudantes, desempregado, não trabalha e não
informado.
Do cotejo entre os gráficos relativos a condição financeira e a situação ocupacional,
verifica-se que menos de 10% tem vínculo empregatício (não há informes da natureza do
vínculo) e que os demais infratores se encontram em situação bastante vulnerável, o que
demonstra que a falta de perspectiva de vida e a desigualdade social está na base do crime.
Gráfico 2 – Natureza das drogas envolvidas.
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Fonte: Elaborado pelos próprias autoras.

O estudo revela que a maconha foi a droga ilícita mais encontrada com os usuários
59,38%, seguida de perto pelo crack 43,75%, depois aparece a cocaína 6,25% e outras drogas
3,13%.
A maconha é uma droga de uso milenar, de produção e consumo legalizados em alguns
países, cujo uso foi recentemente legalizado no Uruguai que faz fronteira com o Brasil, logo
menos preocupante em relação a novas drogas.
A pesquisa revelou que entre os infratores é expressivo o contingente de usuários de
crack 43,75%. Com efeito, seria importante monitorar o consumo desta droga, visto que se trata
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de uma droga incorporada mais recentemente a realidade brasileira, de efeitos ainda pouco
conhecidos, e que tem demonstrado muita aceitação entre os usuários de drogas.
A amostra revela que a nenhum dos autores do fato foi oportunizada a escuta qualificada
por psicólogos, assistentes sociais, médicos psiquiatra ou outro profissional de saúde, antes ou
durante a transação penal.
É recorrente nos Juizados Especiais Criminais dependentes e usuários problemáticos
comparecerem às audiências e se submeterem a transações penais, circunstâncias em que
aceitam a proposta formulada pelo Ministério Público apenas para cumprir um protocolo, por
conveniência, ocasiões em que simulam um arrependimento ou uma reflexão vazia de
propósitos. Expediente frustrante e em nada producente, que ignora que o uso de drogas é um
fenômeno multifatorial, a ser enfrentado a partir de um olhar integral do ser humano por
diferentes áreas do saber.
A situação é complexa, há nítidas contradições entre o proibicionismo e a atenção no
espaço da saúde pública, ocorre que não há um matriciamento integrando o Judiciário e a Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS), e faz-se necessário convênios entre os Tribunais e os
Municípios para acolhida dos usuários em conflito com a Lei.
Importante registrar que o Município de Dianópolis não conta com Centro de Atenção
Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS AD). Daí os desviantes são encaminhados para o
CAPS convencional onde são acolhidos junto com esquizofrênicos e outros portadores de
transtorno mental, o que gera resistência a adesão aos programas e cursos educativos, que são
genéricos.
Mais de um terço dos autores do fato surpreendidos com a posse de drogas para consumo
pessoal foram autuados como traficantes pela Autoridade Policial, o evidencia uma cultura
conservadora, punitivista; que vê a prisão como medida mais adequada para o combate ao
crime.
As condutas previstas na norma penal incriminadora para o usuário, também estão
previstas para o traficante, logo o que define a tipificação da conduta é o elemento subjetivo,
por exemplo, trazer consigo, com que finalidade? A depender das circunstâncias o infrator pode
ser enquadrado como usuário ou traficante, como predomina o ideário punitivista, muitos
usuários acabam presos como traficantes.
A pesquisa constata que há uma prevenção contra as medidas despenalizadoras,
veiculadas nas audiências preliminares nos Juizados Especiais, esse fato pode ser constatado
observando que o número de processos e prisões relativo a tráfico de drogas vem aumentando
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e já é a principal causa de prisão no Brasil ao passo que ao menos na Comarca de Dianópolis
os números de Termos Circunstanciados de Ocorrência por uso de drogas são inexpressivos,
menos de 32 no período pesquisado.
Gráfico 3 – Tipos de crimes envolvendo drogas no Juizado Especial Criminal e na Vara Criminal
Comarca de Dianópolis-TO (consumo x porte)
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Fonte: Elaborado pelos próprias autoras.

A amostra revela que houve um aumento acentuado no número de processos relativo ao
tráfico de drogas na Comarca de Dianópolis passando de 11 processos no ano de 2016 para 19
processos no ano de 2017, ao passo que os processos relativos ao uso passaram de 11 em 2016
para nenhum em 2017.
O número ínfimo de usuários encaminhado às Delegacias de Polícia está a demonstrar
que o aparelho repressivo do Estado se omite ou pouco se ocupa com a repressão ao uso de
drogas, que é cada vez mais tolerado, seja por entender que o uso de drogas é questão afeta a
saúde pública, seja por não vislumbrarem resultado nas medidas despenalizadoras previstas no
art. 28 da Lei 11.343/06.
A abordagem do suposto traficante quase sempre é realizada por um policial e segundo
o entendimento majoritário o depoimento do policial, por si só, é suficiente para a condenação.
O problema é que o policial por ter atuado diretamente no fato, encontra-se em posição
semelhante a da vítima, de modo que não se pode considerar que tem uma visão isenta e
desinteressada do crime.
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A lei diz que cabe ao judiciário valorar se a droga se destina ao consumo pessoal ou não,
levando em consideração a natureza, quantidade de droga, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação, as condições pessoais, no entanto quem faz a abordagem do desviante é o
policial e a imputação realizada por ele em regra se mantêm até o julgamento final.
A regra é que os policiais são pessoas isentas e comprometidas com seu mister, mas não
se pode desprezar que inúmeras arbitrariedades são cometidas pelos policiais, de sorte que a
exegese que autoriza o juízo de condenação apenas com base no depoimento de um policial,
não raro é fato gerador de graves injustiças.
O erro na definição legal do crime além de macular a dignidade do indivíduo, causa
grandes prejuízos à sociedade, não só de ordem material, com elevado custo do encarceramento
e da movimentação indevida do processo e mobilização dos operadores do direito, com
desencadeia um desnecessário processo de desestruturação do ser humano, em que o usuário se
expõe ao contágio de traficantes, facções criminosas e ao estigma da discriminação por ser expresidiário.
A compreensão ou a adesão a transação visam a aplicação negociada de pena não
privativa de liberdade como forma de exclusão do processo, como se trata de crimes de Ação
Penal Pública incondicionada o representante do Ministério Público formula a proposta e a
submete ao autor do fato, que aceitando se livre dos percalços do processo.
As propostas variam entre multa, advertência, prestação de serviço a comunidade e
comparecimento a cursos e programas educativos.
O encaminhamento visando a inclusão social é realizado mediante transação em que os
autores do fato são encaminhados pelo Judiciário ao CAPS, local que conta com psicólogos,
assistentes sociais, enfermeiros, médicos e outros profissionais, os quais auxiliarão o usuário
na realização de uma reflexão mais profunda sobre as drogas, que poderá ser útil a
internalização de novas escolhas, novos olhares.
Dos processos objetos de decisão judicial, 46,88% resultaram em prescrição, 34,38%
em transação penal e 18,75% encontram-se aguardando decisão judicial; o número de processos
prescritos é expressivo, e isso ocorre tanto em razão da atuação dos operadores do direito que
priorizam os processos que culminam com a prisão, como em razão da exiguidade do prazo
prescricional.
De acordo com o artigo 30 da Lei 11.343/06 a prescrição pela pena em abstrato opera
em 02(dois) anos, e se o acusado for menor de 21 anos esse prazo é reduzido para 1(um) ano.
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Trata-se de um dos prazos prescricionais mais reduzidos, até inferior ao prazo prescricional
mínimo previsto no código penal que é de 03(três) anos.
Dentre os processos que estão aguardando decisão judicial, muitos estão parados em
razão da ausência do autor do fato que não fora localizado para a audiência preliminar, em razão
de mudança, ausência temporária por motivo de trabalho em lavouras comerciais e até mesmo
por não disporem de domicílio fixo.

Interpretação dos resultados das informações obtidas nos TCO analisados

As informações obtidas nos Termos Circunstanciados de Ocorrência e processos
remetidos pela Vara Criminal ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Dianópolis em
cotejo com o referencial teórico autorizam o pesquisador a apresentar as seguintes constatações:
a) O sistema proibicionista viola a intimidade, a vida privada, o princípio
proporcionalidade e da responsabilidade exclusiva por fato próprio.
b) A criminalização do consumo de drogas atende interesses econômicos e políticos, visto
que há drogas lícitas como o álcool que causam mais problemas (violência doméstica,
crimes de trânsito) do que certas drogas consideradas ilícitas.
c) O baixo número de Termos Circunstanciados de Ocorrência demonstra que embora a
sociedade reprove o uso de drogas, prevalece a posição segundo a qual o usuário é
quando muito um doente, a ser acolhido pelo Sistema de Saúde Pública.
d) Os Termos Circunstanciados de Ocorrência apresentam inúmeras inconsistências,
faltam de dados importantes a qualificação dos autores do fato e das eventuais vítimas,
relatório insuficiente do crime e suas circunstâncias; contexto que prejudica os
envolvidos e a prestação jurisdicional.
e) Certos problemas atribuídos as drogas, são decorrentes das injustiças sociais, de modo
que a mídia alarmista e a desinformação, contribuem para o aumento do
encarceramento, o que agrava a marginalização e serve de argumento para justificar
controle social das classes mais distantes dos centros de poder.
f) A criminalização, para além do estigma, alimenta uma rede de ilegalidade e por vezes
expõe o usuário problemático e o dependente a prática de crimes para obter o dinheiro
necessário a custear o vício.

212

g) Ao procurar voluntariamente a rede de saúde pública ou ao ser encaminhado pelo
Sistema de Justiça o paciente passa a ser rotulado também como delinqüente o que o
afasta do Sistema de Saúde.
h) Os operadores do Direito são conservadores e tem uma visão punitivista fundada no
caráter retributivo da pena, com preferência pela pena privativa de liberdade, autuando
em flagrante um grande número de pessoas que depois de algum tempo preso obtém a
liberdade em razão da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de
drogas.
i) Há necessidade de campanhas mais realistas acerca da prevenção de drogas no Brasil,
de forma que a informação de qualidade pautada no conhecimento científico seja
acessível a toda a população, para que encontre meios para reduzir sua vulnerabilidade.
j) Diversos são os fatores que levam ao consumo de drogas (relacionamentos sociais,
certos ambientes sociais, questões existenciais, culturais, etc), nossos comportamentos
decorrem tanto de aspectos emocionais como cognitivos, de sorte que há pessoas bem
informadas que fazem uso de drogas.
k) O uso problemático de drogas não é a regra, tampouco a abstinência é o único caminho,
de sorte que se deve investir em objetivos mais realistas como a redução de danos.
l) Os operadores do direito tem pouca ou nenhuma interação com outras esferas do saber,
como profissionais da saúde e da assistência social.
m) A guerra contra o tráfico tem sido um fiasco, onerosa para o Estado e sem apresentar
nenhum impacto positivo sobre o consumo de drogas.
Infere-se que os resultados encontrados refletem a realidade em relação à prestação jurisdicional
voltada para as pessoas surpreendidas com a posse de drogas para consumo pessoal.
De acordo com o que se apurou a criminalização além de não ser a medida mais adequada para
enfrentar a questão das drogas por vezes agrava a situação, todavia enquanto a
descriminalização não vier, a prestação jurisdicional deve se valer de instrumentos da jurisdição
que diminuam os riscos e a vulnerabilidade do desviante.

Conclusões e encaminhamentos

Almeja-se que os resultados obtidos na presente pesquisa, aliados as ponderações de ordem
teórica, possam contribuir para uma prestação jurisdicional mais condizente com a necessária
evolução dos Direitos Humanos, dispensando aos usuários ou dependentes de drogas um olhar
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que mais se aproxime do eixo da saúde pública, de forma a aplicar a lei com prudência, visando
reduzir as vulnerabilidades e respeitar os valores constitucionais fundamentais.
A partir das informações obtidas nos dados apresentados, fica mais evidente que o
sistema proibicionista viola a intimidade, a vida privada e o princípio da proporcionalidade e
da responsabilidade exclusiva pelo próprio fato pelos usuários, sendo que as drogas ilícitas são
apenas a ponta do iceberg, no que se refere ao desafio de encontrar formas de superação dos
problemas como a violência doméstica e o transito que são usados por drogas licitas como o
álcool. O trabalho evidenciou também que as demandas são relativas ao acolhimento do usuário
no sistema de saúde, sendo que a situação verificada de mídia alarmista, desinformações e
aumento do encarceramento agrava a marginalização e não contribuem para a melhoria do
sujeito e muito menos para a erradicação da problemática que as políticas sobre drogas
entrentam, entre outras tantas dificuldades que foram apresentadas a partir desta pesquisa. Os
Termos Circunstanciados de Ocorrência e processos apontam várias fragilidades no sistema,
que nos direciona a buscar alternativas de atenção a partir do próprio sistema de justiça e no
modo de tratamento das questões abordadas.
Considerando as sugestões elencadas pela proposição desta pesquisa em atenção aos
usuários pelo sistema de justiça, especificamente para o tratamento a ser dado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins a esse contingente potencial de jurisdicionados, foi elaborada
uma carta de sugestões que deverá ser remetida aos órgãos competentes, afim de dispensar ao
usuários ou dependentes de drogas o tratamento mais adequado as suas necessidades, bem como
ao cumprimento mais efetivo da prestação jurisdicional condizente com a perspectiva de
respeito integral aos Direitos Humanos.
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Anotações sobre criminologia
Altamiro de Araujo Lima Filho1
Introdução

Para entender a história da criminologia deve-se buscar os primórdios do pensar acerca
do fenômeno criminógeno. Isto pode ser feito através de breve apanhado sobre crimes e suas
penas. Observe-se que desde a antiguidade existem relatos sobre isso. Vejamos exemplos.

Mesopotâmia

No mundo antigo, entre os rios tigre e eufrates (crescente fértil) desenvolve-se a
civilização mesopotâmica. Os povos ali estabelecidos aprenderam a expressar suas ideias
através duma escrita conhecida como cuneiforme (utilizada por sumérios, elamitas, semitas,
assírios, hititas e persas). Nessa fase surgiram cidades-estados, reinos e impérios.
Constata-se nesse período uma sociedade complexa equipada com sistemas jurídicos.
Avulta aí o registro material de um dos seus códigos, o de Hamurabi. Foi ele encontrado em
1901 por expedição arqueológica francesa. Encontra-se gravado em diorito negro de 2,25 m de
altura e contendo um conjunto de leis com 282 artigos. Nesse texto encontram-se estabelecidas
três categorias sociais, sendo a mais alta delas a dos homens livres (awilum, “filho do homem"),
a qual era merecedora de maiores compensações por injúrias, porém, arcava com as multas mais
pesadas por ofensas. Contém ele muitas referências ao comércio, onde o caixeiro viajante ocupa
lugar importante. Também regulamenta a família, incluindo-se aí o divórcio, o pátrio poder, a
adoção, o adultério e o incesto. Ainda estabelece regras relativas à propriedade, ao trabalho e à
escravidão.
A referida codificação propunha a implantação da justiça na terra, a destruição do mal,
a prevenção da opressão do fraco pelo forte de forma a propiciar o bem-estar do povo e iluminar
o mundo. Essa legislação estendeu-se pela Assíria, pela Judéia e pela Grécia.

1
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Quanto ao aspecto criminal fazia valer a lex talionis (lei do talião): olho por olho, dente
por dente. Aí a pena de morte era largamente aplicada; seja na fogueira, na forca, por
afogamento ou empalação. A mutilação também era infligida de acordo com a natureza da
ofensa.

Grécia
Outro ponto de apoio é a Grécia antiga. Infelizmente, até onde sabemos, ela não legou
sinais gráficos para seu melhor conhecimento. Em virtude disso as fontes não escritas devem
ser utilizadas para a reconstituição duma história do respectivo sistema jurídico.
Nessas hipóteses o historiador do direito cerca-se de maiores cuidados ao lidar com as
fontes não jurídicas. É o caso de obras literárias, como uma peça de teatro. Pode ela ser utilizada
para conhecimento dessa fase (caso de Antígona; bem como de As vespas). Igualmente os mitos
gregos podem funcionar como elementos de pesquisa. Informações sobre a sociedade e o direito
grego, também podem ser obtidas em diversos suportes gravados em louça, mosaicos, couro,
cera ou madeira. Reforçando: a maior parte das fontes do direito grego acabou por perder-se e
a precariedade de informações dificultando uma remontagem completa e precisa a respeito das
leis e instituições aí vigorantes.
O antigo direito na Grécia, em especial o de Atenas, tem base na política, apresentandose ele como altamente consensual, participativo e instável. Garantia-se por essa via mudanças
sociais nesse tipo de direito. Avulta nessa quadra a produção de legisladores a exemplo de
Drácon, Sólon e Clístenes como importantes subsídios para a história desse direito. Contudo,
não temos elementos seguros para afirmar que a Grécia produziu juristas.
São fontes para a história do direito grego, entre outras, os trechos constantes das obras
de Platão (As Leis) e Aristóteles (A Política e a Ética à Nicômaco); e fragmentos das orações
deixadas pelos retóricos (Demóstenes, Ésquines, Lísias, Antifonte).
No estudo dessa sistemática jurídica, a partir das obras dos seus filósofos, o primeiro
problema é que não há como acolher por inteiramente verdadeiro o que ali se diz. Poderiam
encontrar-se fazendo referência a uma sociedade hipotética e não a real da qual participavam.
Por outro lado, os discursos proferidos pelos exímios oradores gregos nem sempre estariam
acompanhando o originário espírito da lei. Importante anotar também que a argumentação era
feita para convencer jurados leigos.
Relativamente ao direito criminal anota-se a figura de Protágoras referindo-se à pena
como correção e intimidação; e Platão entendendo ser possível reeducar o criminoso.
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Roma

O passo seguinte é fincado no direito romano o qual chega até à modernidade através
de reelaboração, o que não foi feito com o direito grego. Os estudos de direito romano também
não teriam tantas fontes se ficassem restritos apenas à parte antiga e se as fontes escritas não
tivessem sido preservadas. Torna-se importante ressaltar que o volume das fontes romanas
escritas foi bastante aumentado pelos glosadores, comentadores e juristas alemães do século
XIX.
O direito romano, num primeiro lapso, inicia-se com a época da realeza e estende-se até
parte do período republicano, apresentando-se aí essencialmente consuetudinário. Essa fase
refletia uma sociedade organizada em clãs e caracterizava-se pela forte presença da religião na
definição das normas de conduta. Nota-se nesse momento a ausência da escrita e a escassez de
registros legislativos e judiciais.
Sob o império, com Justiniano, temos uma codificação, o corpus juris civilis, composto
em quatro partes: o codex; o digesto, também chamado de pandectas; as institutas; e as novelas.
No período clássico, que corresponde ao intervalo de maior desenvolvimento da
civilização romana, a produção legislativa escrita substitui paulatinamente as normas
consuetudinárias. Observa-se nesse momento que o direito e a religião distanciam-se entre si e
aquele assume contornos laicos e individualistas. Podemos afirmar que no mundo romano o
direito torna-se objeto duma jurisprudência profissional.

Medievo

Outro esteio para nossa análise vem do medievo. Para entendê-lo devemos partir do
primitivo espírito cristão, com tendências de generosidade e de delicadeza moral, que se
infiltrou no mundo romano. Durante a idade média o cristianismo impõe seus valores éticos e
morais sobre as legislações europeias, consolida institutos de processo penal e aborda também
temas criminais (vide Tomás de Aquino) como o roubo e a justiça distributiva.
Nesse instante histórico encontramos uma luta política entre igreja e estado
(monárquico) caracterizando a feudalidade. Tais forças estiveram em permanente conflito
objetivando uma supremacia. É possível aí identificar três fases: a) autonomia eclesiástica ante
o estado; b) aristocracia dos prelados; c) igreja monárquica.
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Na baixa idade média o poder eclesiástico atinge seu apogeu e é nesse intervalo de
tempo que os reis recebiam o poder através da igreja (sagrando-os e excomungando-os). O
cristianismo ruma ao poder gradativamente e consegue consolidar sua estrutura elaborando uma
normatização particular: o direito canônico. Tal regramento, durante a maior parte da idade
média, era o único direito escrito. Passou a ser comentado e analisado a partir da alta idade
média e perdurando até os nossos dias.

Direito canônico

O direito canônico apresentou-se como necessidade. Visava organizar e manter a ordem
de acordo com os preceitos divinos estabelecidos e divulgados pela igreja católica. Alguns
fatores determinaram sua ascensão e predomínio sobre o direito feudal: a) monopólio da escrita
por parte dos clérigos (enquanto os senhores feudais, quase sempre iletrados, praticavam o
direito consuetudinário); b) ideia católica de que sendo o criador justo e poderoso não deixa
nenhum puro e honesto padecer injustiça; c) pregação de ser o homem falho (leia-se: os
senhores feudais) e capaz de fazer juízo falso, porém a divindade nunca erra e sua representante
na terra (a santa madre igreja católica e apostólica romana) portanto é infalível.
Tem-se como direito canônico o conjunto de normas jurídicas de origem divina e
humana (mas sempre de inspiração divina); reconhecido ou promulgado por autoridade da
igreja católica romana determinando a organização e a atuação dos fiéis. A finalidade e o
princípio norteador do direito canônico é a salus animarum (a salvação das almas), baseado na
fraternidade e na harmonia visando o bem comum de toda a sociedade em conjunto com a
normatização do estado (direito laico). Sob o aspecto histórico o direito canônico teve na idade
média uma relação de dependência recíproca com o direito romano e formando
progressivamente o denominado “direito comum”.
Diferentemente do direito canônico o direito eclesiástico tem por objetivo reger o
relacionamento da igreja (considerada como estado) nos assuntos externos com entes dotados
de personalidade internacional (direito público externo); e em suas relações jurídicas com os
habitantes do Vaticano (direito público interno).
Criminologia pré-científica
Avançando no tempo, constata-se o nascimento duma criminologia pré-científica
representada por alguns pensadores e suas respectivas tendências: Thomas Morus (acredita ser
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a riqueza uma das causas do delito, 1516); Della Porta (estuda o caráter dos indivíduos através
dos traços fisionômicos, a fisiognomonia, 1586); Montesquieu (adverte o legislador para evitar
o ilícito em vez de castigar, 1748); Cesare Bonesana, o marquês de Beccaria (estuda
profundamente o binômio delito e

pena, 1764); Voltaire (elege a pobreza como fator

criminógeno, 1768); Kaspar Lavater (assenta que o criminoso traz sinais da maldade estampado
no rosto, 1775); Jeremy Bentham (advoga a vigilância severa dos presos, o panopticon, 1787);
Franz Gall (associa às dimensões do crânio certos tipos de delitos, 1800); Adolphe Quetelet
(projeta estudos estatísticos acerca da criminalidade; insere os primeiros estudos sobre as cifras
negras do ilícito, vale dizer: fatos criminosos não comunicados formalmente aos órgãos estatais,
1835).
Como visto, a criminologia percorre uma longa evolução até atingir o ponto de firmarse como ciência. Nessa etapa pré-científica dois enfoques são bastante claros e tentam anular
um ao outro: a) a defesa de métodos dedutivos e lógico-formais; e b) a utilização do método
empírico indutivo experimental.
Para alguns estudiosos o fundador da criminologia moderna seria Francesco Carrara em
virtude de ter lançados os primeiros lineamentos do pensamento criminológico na sua obra
“Programa de direito criminal” (1859). Outros entendem que teria sido Cesare Lombroso em
razão da sua obra “O homem delinquente” (1876). Existem opiniões na defesa do antropólogo
Paul Topinard por ter usado a palavra criminologia pela vez primeira (1879). Há também
aqueles defensores de Rafael Garófalo pois este utiliza a expressão como título duma obra
científica (1885).

Criminologia científica
Podemos afirmar que a criminologia como saber estruturado sistematicamente nasce
com as escolas jurídicas a partir do século XIX: a clássica e a positivista. Isto porque o
pensamento jurídico-penal orienta-se por filosofias jurídicas que se encontram agrupadas, para
fins de estudo, nessas escolas.
Nesses conjuntos de doutrinas jurídico-filosóficas identificam-se tendências básicas: a)
causa do delito residente no próprio delinquente (organicismo); b) origem do crime a partir dos
mecanismos sociais (sociologismo); e c) razão do crime no elemento biopsicossocial
(psicologismo).
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Um extremo (letra a - pensamento organicista) procura as causas da criminalidade no
arquétipo do criminoso nato (traços morfológicos, influência do darwinismo); o outro (letra b ideia sociológica) busca a resposta na própria sociedade; mais adiante, abre-se uma terceira via
(letra c - investigação biopsicológica) buscando a etiologia do ilícito na psique humana.
Procura-se aí utilizar estudos da endocrinologia associando a agressividade à testosterona
(hormônio masculino); de genética, buscando identificar no genoma humano um possível
conjunto de genes determinantes da criminalidade; e da psicologia e sociologia atribuindo peso
ao fator mesológico, bem como, tentando explicações em transtornos oriundos da violência
familiar e das condições socioeconômicas, dentre outros.

Considerações finais

A criminologia, enquanto ciência, tem estrito delineamento estruturado e sistematizado.
Dessa forma tem ampla conexão com várias esferas do conhecimento humano. Trata-se de
conhecimento dinâmico a sofrer mudanças constantes tendo em vista que seu objeto de
abordagem monta-se em diversos aspectos sociais impeditivos de possível consenso. Seus
estudos, em razão de cometimento crescente das condutas desviadas, ganha cada vez mais
relevância e notoriedade.
À guisa de conclusão tem-se que a conduta humana contrária às leis estará causando
danos às pessoas pela visão estatal. A criminologia, enquanto ciência social de cunho etiológico,
deve contemplar as transgressões (éticas, morais e legais) em seu aspecto de conduta individual
e vendo-o também enquanto problema social.
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O código de defesa do consumidor e a rastreabilidade animal
Raquel da Fonseca Alves Ferreira1
Edison Fernando Pompermayer2

Introdução

O presente artigo fará uma relação entre o Código de Defesa do Consumidor e a
rastreabilidade animal, onde, embora sejam áreas distintas, possuem uma ligação consumerista
entre o fornecedor e o consumidor. O fato deste não possuir os conhecimentos sobre a
precedência desse produto de origem animal, acaba tornando-se vulnerável no contexto desta
relação.

Diante desta temática surgiu a problemática: quais são as contribuições da

rastreabilidade de um produto industrial de origem animal para o consumidor como destinatário
final do produto?
O tema abordado é de suma importância ao Direito do Consumidor, tendo em vista
que a rastreabilidade animal proporciona ao consumidor garantias de saúde e segurança quanto
aos produtos de origem animal. Estreitando, dessa forma, a relação do direito do consumidor
com o setor industrial de produtos de origem animal
A pesquisa contará como objetivo geral de analisar os direitos básicos do consumidor
e tendo como objetivos específicos interpretar os princípios protetivos do Código de Defesa do
Consumidor, descrever as exigências sanitárias para a comercialização de produtos de origem
animal e evidenciar a segurança alimentar ao consumidor diante do programa de rastreabilidade
animal.
O presente trabalho tem como finalidade a pesquisa descritiva, de objetivo explicativo,
com procedimento técnico bibliográfico com abordagem do método dedutivo, de revisões
bibliográficas e de entendimentos consagrados nas leis e princípios da temática aqui será
abordada.
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O consumidor contemporâneo de produto de origem animal

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Código de Defesa do
Consumidor, Lei nº 8.078/90, o comportamento do consumidor começou a mudar em virtude
dos direitos e garantias que lhe foram outorgados nas relações de consumo.

Uma lei de proteção ao consumidor pressupõe entender a sociedade a que
pertencemos. E essa sociedade tem uma origem bastante remota que precisamos
pontuar, especialmente naquilo que nos interessa, para entendermos a chamada
sociedade de massa, com sua produção em série, na sociedade capitalista
contemporânea. (NUNES, 2009, p. 3).

Por conta do desenvolvimento da produção em massa e das relações econômicas, a
parte consumidora estava sofrendo impactos negativos por estar desprotegida pela falta de
ordenamentos jurídicos e desinformada pela ausência de informações dos produtos e serviços
ofertados.
A concentração da força econômica e de capitais e os monopólios na sociedade de
consumo originaram um desequilíbrio bastante evidenciado nas relações contratuais,
que exigiu a interferência do Estado através de uma ação protetora para a parte mais
frágil destas relações. (SILVA, 1996, apud CARVALHO, 2009, p. 3).

Com o reconhecimento desses fatores, verificou-se a necessidade de que este instituto
fosse tutelado, para que fossem ajustadas as relações consumeristas. Dessa forma, foram criados
mecanismos de defesa constitucionais e infraconstitucionais.
Consequentemente, o consumidor tornou-se mais exigente com tudo que lhe é exposto,
como também passou a ter consciência dos seus direitos e garantias como parte consumidora,
deixando, assim, de lado aquela característica de sujeito vulnerável.
O consumidor entende que existem riscos para si dentro dessas relações por não
possuir o conhecimento técnico do produto ou serviço, tornando-se vulnerável nessa situação,
em contrapartida, o fornecedor possui acesso às informações técnicas do produto.
Almeida (2013) afirma que a falta de conhecimentos técnicos em torno de um produto
ou serviço, torna o consumidor vulnerável. Diante disso, ele passou a se informar antes de
adquirir um produto ou contratar um serviço, ao passo que, passou a ter fidelidade às marcas
que por ele já é conhecida, como um mecanismo próprio de defesa.
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Por consequência desses direitos e garantias que foram conferidos aos consumidores,
obrigações foram delegadas aos fornecedores, tratando-se, por exemplo, dos princípios da
precaução e da prevenção.
O princípio da precaução, definido no Direito Ambiental, acaba possuindo relação com
o Direito do consumidor, tendo em vista que o fornecedor deve precaver-se de danos aos
consumidores.
Machado (2013) afirma que o princípio da precaução é aplicável no âmbito de sua
incerteza, em vez de se aguardar que o dano venha a se tornar concreto. Esse princípio versa
sobre a incerteza de um dano futuro, o produtor irá procurar meios que evitem a ocorrência de
um possível dano, tendo consciência que ele é responsável até pelo que deveria saber.
Diferentemente, no princípio da prevenção, o fornecedor sabe do risco e procura
reduzir os impactos aos consumidores. Almeida (2013) explica que quando o fornecedor toma
ciência dos possíveis danos, após a inserção dos produtos no mercado, o mesmo deverá
comunicar de ato as autoridades competentes e principalmente os consumidores.
Dessa forma, a prevenção sugere eliminar ou pelo menos reduzir os impactos de forma
antecipada, que possam causar danos aos consumidores. O dano já é certo e visível, de forma
contrária ao caso da precaução, tendo como obrigação do produtor responsável, tomar medidas
para minimizar os danos causados.
Por conta desse consumidor mais informado, extremamente exigente e ciente dos
riscos das relações de consumo, a melhoria na questão da segurança alimentar, o controle de
produção e qualidade e a garantia dos produtos de origem animal, passaram a ser controlados
com mais cautela e observância e regulados por ordenamentos jurídicos que serão analisando
mais adiante.

Direitos básicos do consumidor

A Constituição Federal de 1988 determinou no artigo 5º, XXXII, a incumbência do
Estado de promover a defesa do consumidor, onde, por conta dessa proteção constitucional, a
responsabilidade de articular a defesa da parte mais vulnerável da relação consumerista, passou
a ser do Estado.
Por conseguinte, a carta magna, no artigo 24, Inciso VIII, definiu que a competência
para legislar sobre os direitos dos consumidores será concorrente entre os Poderes Públicos,
sendo competente a União, os Estados e o Distrito Federal.
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Segundo o artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica assegura o princípio
da defesa do consumidor. Assim, esse artigo versa sobre um princípio que possibilita a
concorrência entre fornecedores e respeitando os direitos e a liberdade de escolha dos
consumidores, ou seja, a livre concorrência não poderá violar os direitos dos consumidores.
Com a criação da lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, conhecida como o Código
de Defesa do Consumidor, foram outorgados os direitos básicos do consumidor, estando
previstos no artigo 6º da referida lei, onde o primeiro deles é o “Direito à vida, à saúde e a
segurança”, firmando o respeito à dignidade da pessoa humana, e garantindo a melhoria de vida
e saúde do consumidor, ficando vedado o fornecimento de produtos ou serviços que sejam
considerados “perigosos ou nocivos” aos consumidores.
Outro direito previsto, se faz presente no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor versa sobre o direito à informação adequada e clara. A informação é um elemento
para garantir a liberdade de escolha e uma boa relação com o fornecedor do produto ou serviço.
Almeida (2013) aponta que a informação adequada se refere ao fim que pretende
alcançar. Já no caso da clareza da informação, remete-se a uma mensagem de fácil
compreensão. Este direito garante ao indivíduo atingir a sua pretensão de forma satisfatória na
relação de consumo.
O direito da efetiva reparação de danos patrimoniais e morais é outro direito que se
encontra disposto no inciso VI, e garante aos consumidores, que tenham sido lesados de alguma
forma pela aquisição de um produto ou serviço, possam ser indenizados em sua totalidade do
dano sofrido.
Almeida (2013) explica que esta efetiva reparação será em sua totalidade, onde ficam
proibidas as tarifações de indenizações. Assim, o consumidor terá direito de ter seu prejuízo
reparado integralmente.
Trata-se de um dispositivo que garante aos consumidores a possibilidade do dano
sofrido possa ser reparado em uma ação de indenização por danos morais e patrimoniais.
Princípios norteadores do código de defesa do consumidor

A lei nº 8.078/90, dispõe como seu primeiro princípio norteador na proteção do
consumidor, a vulnerabilidade do mesmo, e este está representado no art. 4º, inciso I da referida
Lei.
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Almeida (2013) considera que por conta da constatação da relação desigual de
consumo, foi necessário criar instrumentos jurídicos para equilibrar esta relação. Dessa forma,
foi reconhecido como princípio norteador do CDC, a vulnerabilidade do consumidor e
garantindo a igualdade dos sujeitos da relação consumerista.
A intervenção estatal, presente no artigo 4º, II do CDC, possibilita ao Estado promover
ações que visem a proteção do consumidor, para assim garantir o equilíbrio das relações de
consumo, estando ligado com o princípio da vulnerabilidade.
Para Almeida (2013), o Estado observou a necessidade de intervir para proteger o polo
mais frágil da relação. Dessa maneira, a intervenção estatal diz respeito o reconhecimento da
indispensabilidade da defesa ao consumidor.
A educação e a informação adequada e clara, são outros princípios que visam a
melhoria nas relações consumeristas, e estas estão previstas no art. 4º, inciso IV da Lei n°
8.078/90, auxiliando na compreensão dos consumidores quanto aos seus direitos e deveres.
Outro princípio muito importante, com previsão no artigo 8º do CDC, é o da qualidade
e segurança dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores que não poderão colocar em
risco a integridade da saúde e da segurança do indivíduo.
Giancoli e Araújo Junior (2012, p. 59) explicam que este princípio “impõe ao
fornecedor de produtos e serviços cuidados especiais acerca da qualidade e segurança,
incentivando a criação de meios eficientes para o controle”.
É um dever de todos os fornecedores garantir a qualidade e a segurança de seus
produtos, porém, como afirma Almeida (2013), aqueles produtos que já oferecem riscos por
conta de sua natureza ficam de fora dessa exigência, uma vez que seus fornecedores terão que
prestar informações quanto ao seu nível de periculosidade.
A responsabilidade solidária é outro princípio presente ao longo do CDC, estando
previsto, em caráter exemplificativo, nos artigos 12 e 18. Esta garante ao consumidor a
prerrogativa de escolher quem será acionado dentre os sujeitos que colocaram o produto ou
serviço no mercado. Sobre esse princípio, Nunes (2009) afirma que o consumidor, dentre os
fornecedores, pode escolher apenas um ou todos para serem responsabilizado pelos danos
causados de forma solidaria e obrigacional.
Contudo, caberá ao fornecedor acionado, após indenização do consumidor, voltar-se
contra os demais responsáveis solidários para se ressarcir dos prejuízos que teve ao ser
escolhido para indenizar a parte autora da ação. Esta determinação tem previsão legal no artigo
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13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo denominada como ação de
regresso.

Legislações sanitárias para a comercialização de produtos de origem animal

A primeira lei promulgada sobre fiscalização sanitária de produtos de origem animal
foi a lei nº 1.283/50 que, já em seu artigo 1º, trazia a obrigatoriedade da fiscalização em todas
as fases de processamento dos produtos de origem animal e, por conseguinte, no artigo 3º
definiu os locais onde serão realizadas as fiscalizações de que trata a referida lei.

Art 3º - A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á:
a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com
instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização,
sob qualquer forma, para o consumo; b) nos entrepostos de recebimento e distribuição
do pescado e nas fábricas que industrializarem; c) nas usinas de beneficiamento do
leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatagem
do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos
respectivos entrepostos; d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos
derivados; e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem,
conservem ou acondicionem produtos de origem animal; f) nas propriedades rurais;
g) nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas. (BRASIL, 1950).

Observa-se que todos estes locais elencados deverão estar registrados no órgão
competente para que haja a fiscalização, caso contrário seu funcionamento estaria proibido,
conforme expressa o artigo 7º da Lei nº 1.283/50.
A competência para fiscalizar estes locais se encontra com previsão legal no artigo 4º
da lei nº 1.283/50, cabendo ao Ministério da agricultura, no caso de comércio interestadual ou
internacional. Por outro lado, no caso de comércio intermunicipal, a competência será das
Secretarias de Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Já no caso de
comércio dentro de um município, a competência será das secretarias ou departamentos de
agricultura daquele município, conforme informa o artigo 4º da presente lei.
Posteriormente a esta primeira lei de fiscalização de produtos de origem animal, foi
criado um decreto para que complementasse este instituto. Segundo o Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento (MAPA), foi criado o decreto nº 30.691 de 29 de março de 1952 que
passou por uma restruturação em seu regulamento em 2007, ficando conhecido como
regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal – RIISPOA,
continuando com a sua legitimidade prevista no decreto nº 30.691/52.
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Este decreto é uma das principais fontes reguladoras para a comercialização dos
produtos de origem animal, tendo em vista que sua aplicabilidade ocorre por todo o território
nacional, como objetivo de preservação da qualidade e integridade dos produtos e
principalmente a saúde e os interesses do consumidor.
Os produtos de origem animal classificam-se, segundo o artigo 20 do decreto
30.691/52, em carnes, leite, pescados, ovos, mel e cera de abelha, e seus respectivos derivados,
como também, as casas atacadistas e ou exportadoras de produtos de origem animal.
Por meio deste decreto, foi criada a Divisão da Inspeção de Produtos de Origem animal
(DIPOA), que tem como função privativa a fiscalização de produtos “ante” e “post mortem” de
animais criados com a finalidade de servir o consumidor. Esta divisão pertence ao departamento
nacional de produtos de origem animal (DNPA), estando previsto no artigo 3º do RIISPOA.
(BRASIL, 1952).
A Divisão de Inspeção de Produtos de Origem animal veda a comercialização em
caráter interestadual e internacional de produtos que não estejam devidamente registrados no
DIPOA, tal vedação encontra-se no artigo 51 do decreto 30.691/52.
O artigo 6º do RIISPOA proíbe que um estabelecimento já fiscalizado pelo DIPOA
venha a ser novamente fiscalizado por inspeção industrial ou sanitária federal, estadual ou
municipal. (BRASIL, 1952).
O DIPOA possui prevalência nos demais órgãos de fiscalização de produtos de origem
animal, pois sua atuação ocorre em todo o território nacional, conforme as exigências do
RIISPOA e os critérios para a garantia da qualidade e segurança dos produtos de origem animal.
(MAPA).
Contudo, não bastariam todas estas leis e órgãos regulamentadores desse instituto sem
que houvesse responsabilização daqueles que estivessem em desacordo com as normas
vigentes. Assim, em caráter de responsabilização dos infratores, foi editado a Lei nº 7.889 de
23 de novembro de 1989, que define algumas sanções.
Artigo 2º - Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à legislação
referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativamente, as
seguintes sanções:
I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé;
II - multa, de até 25.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, nos casos não
compreendidos no inciso anterior;
III - apreensão ou condenação das matérias-primas, produtos, subprodutos, e
derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias
adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulteradas;
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IV - suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária
ou no caso de embaraço à ação fiscalizadora;
V - interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a infração consistir na
adulteração ou falsificação habitual do produto ou se verificar, mediante inspeção
técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de condições higiênicosanitárias adequadas. (BRASIL, 1989).

Por fim, esta lei torna em caráter obrigatório as medidas que as normas de fiscalização
e controle sanitário, citadas anteriormente, exigem para o funcionamento das atividades
industriais de produtos de origem animal, caso contrário, em situação de descumprimento destas
legislações, os responsáveis incorrerão em sanções previstas em lei especial.

Programas de rastreabilidade animal: uma garantia ao consumidor
A rastreabilidade é um dispositivo utilizado para a identificação do produto de origem
animal desde a sua produção no campo até sua disponibilização aos consumidores.
Nããs (2001) garante a possibilidade de ir até a origem de qualquer carne a venda nos
supermercados por meio da rastreabilidade. Assim, é possível averiguar toda a precedência do
produto ou subproduto de origem animal, formando um histórico que possui como finalidade,
fornecer informações aos consumidores e permitir que somente produtos com qualidade entrem
no mercado consumidor.
Bridi (2006) explica que este recurso atua como um complemento para a fiscalização
da qualidade de produtos de origem animal, para que somente aqueles com excelentes
condições entrem no mercado. Da mesma forma, a rastreabilidade irá acompanhar o trânsito
desses animais e produtos oriundos deles, com a intenção de controlar a sanidade e encontrar
erros a fim de reparar, desde logo, para garantir a segurança alimentar desses produtos.
Este mecanismo pode ser visto como uma ferramenta de proteção do consumidor como
destinatário final do produto de origem animal, haja vista que possibilita ao consumidor que
verifique toda a precedência dos produtos a fim de encontrar possíveis danos à saúde coletiva
a que foram expostos durante o processamento e distribuição da mercadoria.
Silva (2004) defende que este programa auxilia o mercado de forma positiva, pois o
torna mais competitivo e as chances de instabilidade são menores. Conjuntamente, a verificação
de problemas durante a produção e as medidas que são tomadas para prevenir danos, tornamse mais fáceis e imediatas.
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Através dessa possibilidade de verificação do histórico do produto de origem animal,
o consumidor poderá buscar amparo diretamente contra aquele fornecedor que deu causa ao
produto sem qualidade e sem segurança alimentar, que veio a trazer prejuízo contra si e pondo
em risco a sadia qualidade de vida da sociedade.
No Estado do Tocantins, foi publicada a lei nº 3.136 de 14 de setembro de 2016, a
respeito da rastreabilidade, a qual institui de forma obrigatória a divulgação da origem das
carnes comercializadas em supermercados e açougues. Conjuntamente, traz a possibilidade de
aplicação de penas e multas previstas na Lei nº 8.078/90.
Porém, outros Estados possuem leis no mesmo sentido, como, por exemplo, o Estado
de Goiás, que possui a lei nº 17.355/11 que obriga os supermercados e açougues a fornecerem
as informações das carnes comercializadas.
Programas de qualidade
O Ministério da Agricultura garante aos consumidores programas de controle de
qualidade, os quais rastreiam os produtos de origem animal nas indústrias.
Sistema Brasileiro de identificação e certificação de origem bovina e bubalina (SISBOV)
O Sistema Brasileiro de identificação e certificação de origem bovina e bubalina –
SISBOV foi instituído por meio da instrução normativa nº 1 de 09 de janeiro de 2002. Tem por
objetivo a definir a origem, o estado sanitário, o estado de produção e o transporte da carne
bovina, para garantir a sanidade do produto.
Silva (2004) afirma que o SISBOV é um programa com aplicabilidade em todo o
território nacional, e que será usado nas propriedades rurais que criam bovinos e bubalinos e
nos frigoríficos.
O SISBOV tem como objetivo a identificação e monitoramento individualizado de
todos os bovinos produzidos no Brasil com destinação ao comércio interno e externo. (MAPA)

Rastreabilidade na produção de suínos e aves
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No Brasil, a produção de aves e suínos não possui um sistema de monitoramento como
o SISBOV, ocorre que mesmo assim deve-se seguir o sistema da carne bovina, atendendo as
suas peculiaridades da produção.
No caso das aves, o monitoramento é realizado por lote, desde sua origem,
identificando o granjeiro responsável pelos cuidados da granja, tendo controle em torno da
ração, insumos, frigoríficos e propriedades.

Diferentemente do que ocorre no rastreamento bovino, a identificação dos animais
deverá ser por lote de animais e não individualmente. A definição desse lote é muito
importante, pois a partir dele é que teremos a garantia das informações obtidas e do
seu rastreamento. (SILVA, 2004, p. 21).

As empresas de maior porte de produção de aves possuem programas de controle de
qualidade, sendo necessário que as etapas estejam ligadas desde a produção até a
comercialização para que haja o monitoramento de forma completa.
Em relação aos suínos, serão monitorados de forma individualizada, conforme os
padrões dos bovinos, através de brincos e marcas. Porém, os programas de qualidades estão
instalados somente nas grandes empresas, como no caso da “Brasil Foods”, nome dado após a
fusão das empresas “Sadia e Perdigão”. Conforme a revista Exame (2011), esta fusão ocorreu
em 2009, porém seu esboço de fusão começou a ser feito em 2008, dando origem a um grande
setor de alimentos no Brasil.
Por fim, estes dois setores de carnes do Brasil ainda não possuem um sistema de
rastreabilidade próprios, contudo muitas empresas estão criando seus próprios programas de
qualidade para garantir produtos saudáveis aos consumidores.

Considerações finais

Diante do exposto, o consumidor contemporâneo está bem mais informado e exigente
com os produtos que vêm a adquirir. No que se refere a alimentos, o consumidor passou a se
importar ainda mais com os produtos de origem animal, assim o indivíduo exige que esses
produtos sejam produzidos com qualidades sanitárias adequadas.
Os direitos básicos dos consumidores são a base para a garantia do indivíduo de
adquirir produtos com qualidade e de estarem sendo protegidos, caso venham a ser lesados por
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estes produtos. Assim, o direito à informação adequada e clara garante ao consumidor a
possibilidade de saber a precedência e a origem do produto de origem animal
Este novo perfil do consumidor está relacionado com os princípios do Código de
Defesa do Consumidor, dentre eles, o princípio da qualidade e da segurança que estão previstos
no artigo 4º, inciso V do CDC, que obriga os fornecedores desses produtos de origem animal a
produzirem alimentos sadios e seguros até sua chegada nas mãos do destinatário final.
Por meio das legislações sanitárias, o controle de qualidade desses produtos passou a
ser acompanhado e fiscalizado com muita atenção, para evitar danos aos consumidores, de
modo a garantir aos destinatários finais, produtos sadios para o seu consumo.
A partir do que foi explanado, a rastreabilidade de produtos industriais de origem
animal vem contribuir de forma positiva para os consumidores como destinatários finais em
virtude da possibilidade de verificação da precedência daquele produto, podendo rastrear todas
as fases do mesmo, desde a sua produção até a sua disponibilização para o consumo.
Contribuindo assim para uma fiscalização mais eficaz e adequada.
Por fim, caso advenha algum prejuízo aos destinatários finais de produto de origem
animal, o consumidor poderá buscar o responsável que deu causa ao produto em
desconformidade com as legislações sanitárias. Com isso, o mesmo poderá por meio da
rastreabilidade, intentar com uma ação de reparação dos danos causados contra aquele que deu
causa ao produto desqualificado para o consumo, evitando, assim, que o responsável solidário
busque uma ação de regresso posteriormente ao cumprimento da ação indenizatória do
consumidor.
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