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PREFÁCIO

  É com muita honra e alegria que recebi o convite para prefaciar 
a obra coletiva denominada Reflexões sobre o direito internacional e 
a singularidade dos sistemas jurídicos, organizada pelos destacados 
professores e pesquisadores Dr. Tiago Brutti e Ma. (doutoranda) Aline 
Gomes.

  A responsabilidade em prefaciar uma obra dessa natureza deve-se, 
sobretudo, ao dever acadêmico de incursionar - ainda que singelamente - 
sobre todos os textos produzidos com fidelidade a pretensão interpretativa 
e criativa dos autores, um caminhar hermenêutico e interdisciplinar - em 
alguns momentos até mesmo trans – que lhes adianto, foi realizado de 
forma prazerosa, em especial pelo fato de agregar conhecimento a cada 
artigo visitado.

  Como forma de melhor brindar os diversos autores que 
contribuíram significativamente com esta obra de direito internacional, 
bem como o público leitor, optou-se por incursionar minimamente em cada 
um dos textos produzidos, fugindo a análise panorâmica, como forma de 
melhor delinear os limites iniciais da obra (sempre ilimitados no campo 
hermenêutico comprometido constitucionalmente e convencionalmente), 
sem pretender, naturalmente, privar os leitores de suas próprias e 
recomendadas interpretações sócio-jurídicas, políticas e hermenêuticas.

  Assim, em seu primeiro capítulo, a obra incursiona no direito 
internacional através da análise da importância dos tratados internacionais 
em relação aos direitos humanos, mais especificamente em relação aos 
movimentos sociais LGBTI como cenário de reconhecimento da igualdade 
e proibição de discriminação, dando ênfase a Opinião Consultiva nº 24 
emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

  O segundo texto trata das crianças soldados no mundo 
contemporâneo e sua utilização em velhas e novas guerras, identificando 
o recrutamento como uma das seis graves violações contra as crianças 
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em conflitos armados, demonstrando a ausência de consenso para a 
idade mínima existente na legislação internacional, fenômeno global que 
impulsionou o surgimento de novos mecanismos de proteção das crianças 
em zona de conflito. Vale destacar que a análise da problemática não 
passa imune aos olhos do cinema, importante matriz cultural de produção 
do conhecimento, para muito além do mero entretenimento.

  O terceiro capítulo acrescenta um toque transdisciplinar para 
tratar de tema relacionado as questões climáticas e a importância do 
Acordo de Paris – para além do acordo de Compenhagem, na Dinamarca 
– para limitar o aumento da temperatura global, denunciando, inclusive, a 
pretensão dos EUA de se retirar do acordo firmado, em atitude que ignora 
os catastróficos efeitos futuros que podem acometer o planeta Terra.

  O quarto texto incursiona no caso de Vladimir Herzog, morto 
pela ditadura militar brasileira estabelecida entre 1964 a 1985 – ainda 
negada por alguns em tempos contemporâneos – sendo uma verdadeira 
denúncia de violação aos direitos humanos perpetuada pelo Estado 
brasileiro, julgamento este levado a apreciação da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. 

  O quinto capítulo também apresenta o estudo de um caso 
específico – história de vida de Waris Dirie (africana), cuja genitália foi 
mutilada na infância – e a importância do diálogo intercultural na proteção 
dos direitos humanos das mulheres, versando arranjos teóricos entre o 
relativismo cultural, o multiculturalismo e o universalismo cultural. 
A pesquisa também realiza uma interseção cultural com o cinema, 
contribuindo com o leitor na compreensão da temática abordada. 

  O sexto texto retoma a discussão das questões ambientais, 
agora não sob o viés climático do Acordo de Paris, mas através da 
preocupação dos autores a respeito dos resíduos sólidos e os problemas 
gerados pelas “sociedades da descartabilidade”, cuja destinação, em boa 
medida, é inadequada. A pesquisa indica a necessidade de equalizar o 
desenvolvimento econômico e tecnológico com a responsabilidade 
socioambiental, desafio gigantesco em matéria de sustentabilidade no 
mundo contemporâneo.
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  O sétimo capítulo estabelece algumas relações entre o direito e 
a sociedade a partir do oriente antigo, notadamente na Mesopotâmia e no 
Egito, em relação ao surgimento das cidades, a invenção e o domínio da 
escrita e o surgimento do comércio amplamente difundido em razão de 
uma hidrografia privilegiada para o seu desenvolvimento.

 O oitavo texto tece considerações de direito comparado, restrito 
ao Mercosul, em relação ao direito de educação das crianças, com ênfase 
na Argentina, no Brasil, no Paraguai e no Uruguai, em especial em relação 
ao conceito de proteção integral e específica, em atenção à Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, marco histórico, social e político 
importante e fundamental para a abordagem da matéria. 

 O nono texto trata da tutela jurídica e da nova crise dos refugiados, 
tendo como pano de fundo a Carta das Nações Unidas e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, cuja análise deve ser conjugada com 
o Estatuto dos Refugiados, que tem a pretensão de assegurar o direito 
dos refugiados em nível internacional, temática esta que, nos últimos 
anos, tem interessado muito inclusive ao Brasil, dada a sua posição de 
preponderância sócio-política na América Latina.

 O décimo capítulo estabelece reflexões acerca da adoção 
internacional como uma alternativa para as crianças e os adolescentes, 
com ênfase na diversidade familiar para além da possibilidade de adoção 
em caráter nacional, ainda que esta não seja a regra em relação ao direito 
brasileiro, mas, sim, como uma alternativa concreta de ampliação dos 
direitos da criança e do adolescente.

 O décimo primeiro texto busca estabelecer influxos teóricos 
para o processo penal brasileiro a partir da recomendação advinda do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, relacionando a importância 
de a imparcialidade ser preservada enquanto estética do processo e 
do julgamento criminal, como forma de garantir aos jurisdicionados a 
confiança em relação ao julgador, pilar indispensável na permanente 
busca da concretude de um processo penal de matriz constitucional e 
convencional.

  O décimo segundo capítulo parte do pensamento jusnaturalista 
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de Jean-Jacques Rousseau como um importante marco teórico fundante 
dos direitos humanos, não somente sob esta perspectiva, mas, sobretudo, 
decorrente da importância da participação política, cujo apogeu ocorreu 
com a Declaração da Independência das Colônias Americanas de 1776 
e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, sendo 
determinante para a formação da primeira geração dos Direitos Humanos.

 O décimo terceiro texto estabelece reflexões de direito 
comparado em relação “à boa morte”, entre a eutanásia aplicada no Brasil 
e na Holanda, criando intersecções entre os princípios constitucionais 
de garantia à vida, à dignidade da pessoa humana e à autonomia, como 
forma de estancar o sofrimento de pacientes terminais, debatendo a 
descriminalização do instituto.

 O décimo quarto capítulo trata do feminismo e da igualdade, 
buscando a reconstrução dos papéis de gênero como forma não só de 
garantir normativamente os direitos humanos e fundamentais, mas 
também como tutelá-los, seja em relação à cor, ao gênero, ao credo, à 
orientação sexual, política ou condição social, buscando também discutir 
a condição sociocultural da mulher na história e de alguns hábitos sociais 
incompatíveis com a tradição dos Direitos Humanos.

 O décimo quinto texto analisa os vinte anos do Tribunal Penal 
Internacional, as conquistas até então realizadas no âmbito de concretização 
do Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos e os desafios 
em relação à sedimentação de uma jurisdição penal internacional, como 
forma de reprimir e punir os atos atentatórios à dignidade humana no 
panorama mundial.

 O décimo sexto capítulo, a partir das perspectivas de Foucault (O 
que são as luzes? 1884) e Kant (O que é esclarecimento? 1784), interpreta 
os Direitos Humanos como um espaço para atitude críticas, acadêmicas, 
jurídicas e sociais, fincando bases filosóficas indispensáveis para o papel 
crítico do direito na contemporaneidade.

 O décimo sétimo texto trata da herança autoritária da ditadura 
militar brasileira e da ocorrência de tortura no regime democrático, 
denunciando o caráter perene da tortura ainda existente em alguns órgãos 
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da segurança pública, ainda que a Lei nº 9.555/1997 tenha vedado o seu 
exercício e equiparado a prática da tortura a crime de natureza hedionda. 

 O décimo oitavo capítulo trata da cooperação jurídica 
internacional e dos problemas e soluções advindas a partir do princípio da 
reciprocidade, dando ênfase à importância da via diplomática como um 
instrumento fundamental para assegurar direitos envolvidos em questões 
internacionais, como forma de resolução de conflitos na sociedade 
globalizada.

 Por fim, o décimo nono texto trata da questão da migração, 
destacando as violações dos direitos básicos sofridas pelos migrantes 
tanto antes da travessia quanto depois, quando buscam se inserir em uma 
nova sociedade. Discute-se o tratamento dispensado aos imigrantes pelo 
sistema jurídico brasileiro. Além disso, o texto analisa brevemente o 
princípio da alteridade e o discurso de ódio e de repúdio às diferenças. 

 Como se pode perceber, trata-se de uma obra que apresenta 
múltiplas ideias e certamente contribuirá não só com a comunidade 
acadêmica (discentes, docentes, pesquisadores, inclusive de Programa de 
Pós-Graduação), como também os profissionais em geral. Além disso, 
as pesquisas também podem contribuir com a comunidade externa, na 
medida em que todas elas têm um ponto de toque calcado não só em 
relação ao direito internacional e aos sistemas jurídicos, mas, em especial, 
relacionados a importante e permanente temática dos direitos humanos, 
devidamente verticalizada em todos os artigos.

  Isso denota a concretude inacabada da temática, daí porque 
a importância de manter esse diálogo perene para além das fronteiras 
nacionais. Em tempos em que as demandas sociais encontram-se 
confusas e polarizadas, publicações desta natureza são fundamentais 
para o aprimoramento dos sistemas jurídicos, como uma espécie de 
“iluminismo contemporâneo” e concretização do projeto dos Direitos 
Humanos, que nada mais são do que humanos direitos, cuja dimensão 
transcende qualquer tentativa reducionista.

 Ademais, vale referir que o presente livro está vinculado ao 
grupo de pesquisas jurídicas do Curso de Direito da Universidade de Cruz 
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Alta (GPJur), grupo de pesquisadores que vem se consolidando cada vez 
mais e apresentando significativa produção, cumprindo com seu papel 
perante a comunidade acadêmica e social, tanto com publicações na linha 
de pesquisa denominada Estado, República e Sociedade Contemporânea, 
quanto em relação à linha de pesquisa denominada Constituição, Processo 
e Democracia.

 Já é hora de deixar que os leitores desfrutem do saber que se 
publica. Espero que a leitura seja tão prazerosa quanto foram as breves 
reflexões hermenêuticas de primeira ordem que se estabeleceram ao 
prefaciar este livro. Espero, também, que todos tenham uma leitura fluída 
e leve, sem (pré) conceitos estigmatizantes. Tenho certeza que o estudo 
dos capítulo ultrapassará as fronteiras inicialmente demarcadas, para 
além do “sono dogmático” (Warat), tal como a obra se propõe.

 Cruz Alta, Unicruz, noite fria de agosto de 2019. 
 Prof. Dr. Luís Gustavo Durigon
 Docente do Curso de Direito da Unicruz.
  Pesquisador do GPJur



O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO 
DE DIREITOS HUMANOS E A OPINIÃO 

CONSULTIVA OC-24/17: APONTAMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA GARANTIA E 

RECONHECIMENTO DA IGUALDADE

Luciano de Almeida Lima

Introdução

O crescimento da percepção dos Estados da importância dos 
tratados internacionais de direitos humanos, seja através da ratificação 
dos mesmos, seja através dos pedidos de Opinião Consultiva das Cortes, 
demonstra um movimento global de preocupação com a proteção dos 
direitos e garantias do ser humano. Mesmo que timidamente, caminha-
se para uma interação cada vez maior entre do Direito Internacional e o 
Direito Pátrio, que reflete no aprimoramento de instrumentos que visam 
à proteção desses direitos. A partir do segundo pós-guerra inicia-se a 
tendência de comprometimento com a promoção dos direitos humanos 
(TRINDADE,1997), porém o reconhecimento dos direitos humanos 
ligados a diversidade sexual, somente veio ser objeto de discussões nas 
últimas décadas após uma história milenar de invisibilidade e perseguição 
histórica.

A partir de movimentos sociais de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgêneros e intersexuais (Movimento LGBTI+) e de fatos como 
a despatologização da homossexualidade em 1973, pela Associação 
Americana de Psiquiatria, a condição de LGBTI+ passou a ser reconhecida 
como um direito inerente à liberdade individual e à igualdade.

No cenário internacional o reconhecimento à igualdade, a 
proibição da discriminação, o casamento civil e a coadoção são direitos 
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reconhecidos nesse processo. Contudo, a garantia desses direitos não 
é unanime, pelo contrário, são poucos os países que os asseguram na 
integralidade. 

Pontualmente, sobre o reconhecimento das uniões homossexuais, 
vemos cenários desde a negativa de direitos – passando pela viabilização 
de mecanismos de registro de uniões estáveis – até a própria permissão 
para o casamento, o que acontece atualmente, na Holanda, na Bélgica, na 
Espanha, no Canadá, na África do Sul, em Portugal, na Itália, na Islândia, 
na Nova Zelandia, na França, na Inglaterra, no País de Gales, na Escócia, 
em Luxemburgo, na Irlanda, nos Estados Unidos, no México e na 
Colômbia. No Sistema Interamericano de Direitos Humanos, dos países 
que reconhecem a competência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, apenas Brasil, Argentina e Uruguai reconhecem o casamento 
igualitário.

Apesar de uma considerável abertura para as diretrizes 
internacionais de proteção dos direitos humanos o desafio ainda é complexo 
quando se trata do reconhecimento da igualdade de pessoas LGBTI+, um 
desafio de respeito e garantia para muitos Estados. Recentemente, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos emitiu Opinião Consultiva (OC) nº 
24, versando sobre Identidade de gênero, igualdade e não discriminação a 
casais do mesmo sexo, tendo como assunto Obrigações estatais em relação 
à mudança de nome, à identidade de gênero e aos direitos derivados de 
um vínculo entre casais do mesmo sexo.

O documento sugere aos países-membros que reconheçam a 
igualdade de direitos para todos os fins aos casais homossexuais em 
relação aos casais heterossexuais e que criem mecanismos para retificação 
do registro civil de pessoas trans, em conformidade com sua identidade 
de gênero. 

Nesse contexto o texto aborda previamente o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos, o tratamento que vem sendo dado 
no contexto interamericano aos direitos das pessoas LGBTI+, para, por 
fim, apresentar os principais pontos tratados na Opinião Consultiva nº 24.
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1 O Sistema Interamericano de Direitos Humanos

No âmbito global, a esfera de proteção normativa e institucional 
dos direitos humanos ganhou contornos intensos em 1945, com a criação 
da Organização das Nações Unidas (ONU) e a elaboração da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em 1948. A Declaração de 1948 
estabeleceu objetivos comuns aos Estados quanto à tutela da pessoa 
humana e serviu de inspiração a diversas Constituições democráticas 
desde então, inspirando a concepção contemporânea de direitos humanos, 
principalmente no que tange à indivisibilidade e universalidade desses 
direitos. Segundo Piovesan universalidade porque a condição de pessoa 
é o requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos, sendo a 
dignidade da pessoa humana o fundamento dos direitos humanos. 
Indivisibilidade porque, ineditamente, o catálogo dos direitos civis 
e políticos é conjugado ao catálogo de direitos econômicos, sociais 
e culturais, conjugando o valor da liberdade e o valor da igualdade 
(PIOVESAN, 2014). 

Para além da internacionalização dos direitos humanos de forma 
global, desenvolveram-se os sistemas regionais de proteção, europeu, 
africano e americano. Tais sistemas regionais buscam fortalecer a proteção 
desses direitos desenvolvendo para tanto seus próprios mecanismos de 
proteção. Vale frisar que a integração entre o sistema global de proteção e 
os sistemas regionais sempre deve considerar os princípios estabelecidos 
pela Declaração de 1948. De certa forma, é como se o sistema internacional 
estabelecesse os parâmetros gerais a serem seguidos por todas as nações 
e todos os povos, enquanto os sistemas regionais, sempre respeitando 
tais parâmetros, estabelecessem os seus próprios, mais específicos e 
pertinentes às realidades culturais de cada região.

No contexto latino-americano, o sistema regional é estruturado a 
partir da Convenção Americana de Direitos Humanos que assegura um 
vasto catálogo de direitos civis e políticos além de apresentar um sistema 
de monitoramento e implementação dos direitos através do trabalho 
realizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (PIOVESAN, 2000), cuja 
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competência abrange qualquer país signatário da Convenção ou membro 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) e cujo papel é interpretar 
a Convenção e cuidar de sua aplicação. A Corte Internacional de Direitos 
Humanos tem competência para emitir opiniões consultivas a qualquer 
dos Estados membros da OEA. Além disso, ela tem também competência 
contenciosa na resolução de casos que lhe são levados pela Comissão 
(PIOVESAN, 2012). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem se destacado no 
cenário internacional por suas decisões, especialmente aquelas referentes 
à sua função consultiva, quando promove a interpretação da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San 
Jose1, porém para que suas decisões tenham efetividade é necessário 
que de forma interna, cada Estado a aceite expressamente (TRINDADE, 
1997).

O Brasil a partir de 1985 demonstra sua preocupação com direitos 
humanos internacionalmente reconhecidos, por meio da ratificação de 
inúmeros tratados, os quais são incorporados no ‘âmbito da Constituição 
Federal de 1988 e elencam, inclusive, direitos que podem assumir natureza 
de norma constitucional (PIOVESAN, 2014). Apesar disso, somente 
em 1988 aceitou a jurisdição da Corte através do Decreto Legislativo 
nº. 89/98. Para além do contexto brasileiro, a Convenção Americana 
de Direitos Humanos já foi ratificada por pelo menos mais 23 países: 
Argentina, Barbados, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, 
República Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Suriname, Uruguai e Venezuela (OEA, 2018). A ratificação representa o 
comprometimento internacional de tais países como o respeito e garantia 
dos direitos humanos. 

Apesar de uma considerável abertura para as diretrizes 
internacionais de proteção dos direitos humanos o desafio ainda é 
complexo quando se trata de alguns direitos, mesmo para países membros 

1 A adesão brasileira à Convenção, conhecido como Pacto de San José, se 
deu pelo Decreto Executivo 678, de 6/11/92.
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do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ratificadores da 
Convenção, o desrespeito a alguns direitos humanos persiste, dentre eles, 
o direito à igualdade no contexto da diversidade sexual, da igualdade de 
pessoas LGBTI+, um desafio de respeito e garantia para muitos Estados. 
Recentemente2 a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu 
Opinião Consultiva (OC) nº 24, versando sobre Identidade de gênero, 
igualdade e não discriminação a casais do mesmo sexo, tendo como 
assunto Obrigações estatais em relação à mudança de nome, à identidade 
de gênero e aos direitos derivados de um vínculo entre casais do mesmo 
sexo (interpretação e alcance dos artigos 1.1, 3º, 7º, 11.2, 13, 18 e 24, em 
relação ao artigo 1º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos).

O documento sugere aos países-membros que reconheçam a 
igualdade de direitos para todos os fins aos casais homossexuais em 
relação aos casais heterossexuais e que criem mecanismos para retificação 
do registro civil de pessoas trans, em conformidade com sua identidade 
de gênero. Nesse contexto importante apresentar o tratamento que vem 
sendo dado no contexto interamericano de proteção de direitos humanos 
aos direitos das pessoas LGBTI+, para por fim analisar os principais 
pontos da Opinião Consultiva nº 24. 

2 A condição LGBTI+ e o Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos

A condição de LGBTI+, ao longo da história, foi objeto de 
perseguições e violência, inclusive por parte da comunidade científica e 
do Estado. Essa realidade começa a ser alterada positivamente em 1973, 
quando a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade 
de seu índex de doenças. Em 1985, no Brasil, o Conselho Federal de 
Psicologia e o Conselho Federal de Medicina passaram a não mais 
considerar a homossexualidade como um desvio sexual e, em 17 de maio 
de 1990, a Assembleia-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças 
(CID) (VECCHIATTI, 2013, p. 34). 

2 Em 24.11.2017, mas divulgada, na íntegra, apenas janeiro de 2018 no site da Corte.

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
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Nesse contexto à ideia de orientação sexual e identidade de gênero 
passaram a ser percebidas como integrantes do direito à liberdade afetiva 
e sexual, integrantes da própria ideia de liberdade humana de escolher seu 
modelo de vida boa, da livre construção da identidade e personalidade 
do indivíduo (BORRILLO, 2010, p. 23) e, enquanto tal, merecedor da 
ampla proteção jurídica contra toda forma de discriminação e violência, 
sendo devido o reconhecimento de igual dignidade às pessoas LGBTI+ 
relativamente às pessoas heterossexuais cisgêneras3.

No entanto, o preconceito e a violência contra a população 
LGBTI+ permeia a sociedade. No Brasil, segundo o último relatório da 
Anistia internacional, 277 pessoas LGBTI+ foram assassinadas entre 1 de 
janeiro e 20 de setembro de 2017, o maior número registrado desde que 
o grupo responsável pela pesquisa começou a compilar esses dados em 
1980. Em setembro, um juiz da Vara Federal do Distrito Federal autorizou 
que psicólogos aplicassem práticas antiéticas e prejudiciais, conhecidas 
como “terapias de conversão”, para tentar modificar a orientação sexual 
das pessoas. A decisão ignorou uma resolução do Conselho Federal de 
Psicologia confirmando que psicólogos não podem exercer qualquer 
atividade de “patologização da homossexualidade”. A decisão do juiz 
contribuiu para aumentar o estigma e a violência sofridos pela população 
LGBTI+(ANISTIA INTERNACIONAL, 2017). 

A homofobia4 e a transfobia são ainda atuais e representam 
a discriminação nos campos social, econômico, cultural e em outros 
campos da vida pública. Práticas discriminatórias contra indivíduos 
em virtude de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero, real ou 
suposta, desviante da heterossexualidade. Esse contexto, no entanto, vai 

3 Cisgênera é a pessoa que se identifica com o gênero socialmente atribuído 
a seu sexo biológico.

4  [...] a hostilidade, geral, psicológica e social, em relação àqueles e àquelas de quem se 
supõe que desejam indivíduos de seu próprio sexo ou tenham práticas sexuais com eles. 
Forma específica de sexismo, a homofobia rejeita a todos os que não se conformam 
com o papel determinado por seu sexo biológico. Construção ideológica consistente 
na promoção de uma forma de sexualidade (hétero) em detrimento de outra (homo), a 
homofobia organiza uma hierarquização das sexualidades e extrai dela consequências 
políticas (BORRILLO, 2001, p. 36, tradução nossa).
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contra aos preceitos normativos e institucionais do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos que consagra o reconhecimento da pessoa humana 
como sujeito de direitos em âmbito internacional, preceito que permeia 
da mesma forma os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. 

A temática da orientação sexual e da identidade de gênero era 
invisibilizada ou sua abordagem era incipiente no âmbito internacional. 
Essa realidade somente mudou em 2003 quando Brasil e África do Sul 
apresentaram a Resolução “Direitos Humanos, Orientação Sexual e 
Identidade de Gênero” na ONU e, não obstante ter sido aprovada pelo 
Conselho de Direitos Humanos dessa entidade em 14 de junho do mesmo 
ano, fora retirada em 2005 por pressão de países islâmicos, dos EUA e 
Vaticano (PAZELLO, 2004, p. 29-30). Inaugurou-se, assim, um novo 
capítulo na história dos direitos humanos das pessoas LGBTI+ porque 
se propiciou a discussão desse tema, que, sobretudo a partir de 2008, tem 
alcançado significativos avanços no Sistema Global. Nesse mesmo norte 
os sistemas regionais também avançam sobre o tema. 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), por 
exemplo, que abarca dois regimes distintos e paralelos: o geral, baseado 
na Carta da Organização dos Estados Americanos e na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, e outro balizado pela 
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH – Pacto de São 
José da Costa Rica), composto pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH)5 e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(Corte IDH)6(GUERRA, 2012, p. 342), da mesma forma avançou sobre 

5 A CIDH tem por papel fiscalizar a observância dos direitos humanos nas Américas 
por parte dos Estados membros e, para tanto, realiza visitas aos países, organiza 
eventos temáticos, elabora relatórios sobre a situação dos direitos humanos no país, 
emite opiniões consultivas sobre a adequação dos ordenamentos jurídicos internos 
à Convenção e demais documentos jurídicos do SIDH, realizar procedimentos 
não contenciosos para equacionamento amigável dos conflitos, recebe e examinar 
as petições, de indivíduo ou grupos de indivíduos, ou ainda ONG, com denúncia 
de violação de direitos da Convenção por parte de Estado que a ela está vinculada 
(PIOVESAN, 2010, p. 259).

6 A Corte IDH é o órgão jurisdicional do SIDH e tem competência contenciosa 
e consultiva sobre os Estados signatários sob dois aspectos: “[...] contenciosa 
considerando a responsabilidade do Estado pela violação, uma vez que este se obrigou, 
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a discussão. 

Em 2008 a Resolução nº 2435/2008 – Direitos Humanos, 
Orientação Sexual e Identidade de Gênero foi aprovada pela Assembleia 
Geral da OEA em 03 de junho de 2008. Partindo da iniciativa da delegação 
brasileira, com amparo nas disposições da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos, com capacidade para gozar os direitos e liberdades, a salvo de 
toda forma de discriminação), da Declaração Americana dos Direitos do 
Homem (o direito de todo ser humano à vida, liberdade e segurança) da 
Carta da OEA (a missão histórica de América de propiciar ao ser humano 
uma terra de liberdade e um ambiente favorável ao desenvolvimento de 
sua personalidade e a realização justa de suas aspirações), e, ainda, com 
base nos princípios de universalidade, indivisibilidade e interdependência 
dos direitos humanos, expressou a necessidade de atenção do órgão 
para com os “atos de violência e das violações aos direitos humanos 
correlatas empreendidas contra indivíduos, motivados pela orientação 
sexual e pela identidade de gênero” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS, 2008, p. 01, livre tradução).

A Assembleia-geral determinou à Comissão de Assuntos Jurídicos 
e Políticos (CAJP) incluir o tema “Direitos humanos, Orientação Sexual 
e Identidade de Gênero” em sua agenda e, ainda, que o Conselho 
Permanente informasse a Assembleia-Geral sobre a implementação da 
resolução, com a devida disponibilização de recursos financeiros para 
tanto (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2008, p. 
01). Desde então, anualmente, a Assembleia-geral da OEA produz esse 
documento com “conteúdo cada vez mais enfático quanto à erradicação 
de violência homofóbica [e transfóbica] no continente” (BAHIA, 2012, 

ao ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a não só garantir, como 
prevenir e investigar, usando todos os recursos que dispuser para impedir as violações 
da Convenção Americana. Desses compromissos derivam obrigações de punir, com o 
rigor de suas normas internas, os infratores de normas de direitos humanos constantes de 
sua legislação e da Convenção Americana, assegurando à vítima a reparação adequada. 
[...] A Corte poderá também se manifestar nas consultas que lhes forem encaminhadas 
pelos Estadospartes, emitindo pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas 
leis internas e os instrumentos internacionais” (GUERRA, 2012, p. 05-07). 
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p. 1). 

Em 2011, a CIDH criou a Unidade para os Direitos das pessoas 
LGBTI+ para tratar da proteção e promoção dos direitos humanos 
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2011d), mas sua 
institucionalização política se consolidou com a criação, em novembro 
de 2013, da “Relatoria sobre Direitos das Pessoas LGBTI”, que começou 
a funcionar em fevereiro de 2014, cumprindo o compromisso da 
CIDH para fortalecer e reforçar seu trabalho na proteção, promoção e 
monitoramento dos direitos humanos dos indivíduos LGBT+ na região 
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2014).

A aprovação da Convenção Interamericana contra Toda Forma 
de Discriminação e Intolerância, que ocorreu em 05 de junho de 2013, 
representou um marco ao repúdio contra a homofobia e transfobia, 
coligadas com as declarações da CIDH de repúdio à discriminação 
e violência contra pessoas LGBTI+. Foi o primeiro documento 
internacional juridicamente vinculante que, de forma expressa, condena 
a discriminação baseada em orientação sexual, identidade e expressão 
de gênero (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2013d).

A Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação 
e Intolerância traz os conceitos de discriminação que considere a 
nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de 
gênero, idioma, religião, identidade cultural, filosofia política ou de outra 
natureza, origem social, posição socioeconômica, nível educacional, 
condição de migrante, refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado 
interno, deficiência, característica genética, estado de saúde física ou 
mental, inclusive infectocontagioso, e condição psíquica incapacitante, 
ou qualquer outra condição (art. 1º). A Convenção também reafirma o 
princípio da igualdade e da não-discriminação (art. 2º) e que todo ser 
humano tem o direito ao reconhecimento, exercício e proteção, em 
condições de igualdade, individual e coletivamente, de seus direitos 
humanos e liberdades fundamentais previstos na legislação interna e 
nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-parte (art. 3º) 
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2013d).
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Apresenta também uma série de deveres a serem cumpridos 
pelos Estados signatários (art. 4º) para prevenir, eliminar, proibir e punir, 
conforme suas normas constitucionais e com as disposições da Convenção: 
todos os atos e manifestações de discriminação e intolerância, dentre 
outros pontos, o apoio público ou privado a atividades discriminatórias ou 
que promovam a intolerância, incluindo seu financiamento; a publicação, 
circulação ou difusão, sob por qualquer forma e/ou meio de comunicação, 
inclusive a internet, de material que promova ou incite o ódio, a 
discriminação, a intolerância e a violência. A Convenção Interamericana 
contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância foi assinada pela 
Argentina, Brasil, Equador e Uruguai no mesmo dia da aprovação o que 
representou uma importante iniciativa simbólica num campo que até 
pouco tempo era relegado à invisibilidade. 

Essa mudança de perspectiva no cenário internacional, que 
preceitua a igualdade e combate à toda forma de discriminação, vem sendo 
reafirmada através da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 
que tem apontado a necessidade do reconhecimento da igualdade e da 
não discriminação, principalmente no que se refere as pessoas LGBTI+. 
No dia 9 de janeiro do presente ano, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) divulgou a Opinião Consultiva nº 24/2017 na qual 
aponta a necessidade dos países-membros reconhecerem a igualdade de 
direitos para todos os fins aos casais homossexuais em relação aos casais 
heterossexuais e que os mesmos criem mecanismos para retificação do 
registro civil de pessoas trans, em conformidade com sua identidade de 
gênero (MPPR, 2018).

3 Opinião consultiva OC-24/17, de 24 de novembro de 2017: 
Identidade de gênero, igualdade e não discriminação a casais do 
mesmo sexo

A Opinião Consultiva (OC) nº 24, emitida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos em 24.11.2017, mas divulgada, apenas recentemente 
no site da Corte, tem como título Identidade de gênero, igualdade e 
não discriminação a casais do mesmo sexo, traz como como assunto 

http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/seriea_24_esp.pdf
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as obrigações estatais em relação à mudança de nome, à identidade de 
gênero e aos direitos derivados de um vínculo entre casais do mesmo 
sexo7. 

A inovadora opinião da CIDH foi construída como resposta 
à solicitação da Costa Rica de interpretação da Convenção Americana 
de Direitos Humanos e abrange os 22 Estados-membros, inclusive o 
Brasil. A Corte solicitou que os Estados-membros promovam as reformas 
legislativas, administrativas e judiciais necessárias para adaptar seus 
sistemas, interpretações e práticas internas (MPPR, 2018). 

A competência consultiva da Corte Interamericana está prevista no 
art. 64 da CADH e disciplinada nos artigos 70 a 75 do seu Regulamento, 
tratando-se, de uma função consultiva única no Direito Internacional 
contemporâneo, a mais ampla já confiada a um tribunal internacional 
(PAIVA, 2018). Prevê o art. 64 da CADH:

Artigo 64 – 1. Os Estados-membros da Organização poderão 
consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros 
tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados 
americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes compete, 
os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos 
Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

2. A Corte, a pedido de um Estado-membro da Organização, 
poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas 
leis internas e os mencionados instrumentos internacionais (CADH, 
1969). 

Sendo assim, o pedido de opinião consultiva pode ter como 
objeto tanto a interpretação da Convenção Americana ou de tratados 
concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos, 
opinião consultiva de interpretação (PAIVA, 2018), quanto o exame de 
compatibilidade entre qualquer lei interna e os mencionados instrumentos 
internacionais, opinião consultiva de compatibilidade (PAIVA, 2018). 

A OC 24 foi solicitada pela Costa Rica em maio de 2016, tendo 
sido objeto de ampla discussão perante a Corte Interamericana, da qual 

7 Interpretação e alcance dos artigos 1.1, 3º, 7º, 11.2, 13, 18 e 24, em relação ao artigo 1º 
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
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participaram, com observações escritas e/ou manifestações em audiência 
pública, Estados da OEA, órgãos da OEA, organismos internacionais, 
organismos estatais – entre os quais, a Defensoria Pública da União 
e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro -, associações 
internacionais e nacionais, instituições acadêmicas e organizações não 
governamentais, assim como pessoas da sociedade civil – entre os quais, 
o jurista brasileiro Pablo Stolze, como professor da Universidade Federal 
da Bahia (PAIVA, 2018). 

3.1 As perguntas que integraram a OC 24 e o posicionamento da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos

Foram formuladas cinco perguntas pela Costa Rica, as quais se 
apresenta, juntamente com a opinião consultiva da Corte Interamericana, 
nos pontos que se considera mais relevante. São elas: 

1) Considerando que a identidade de gênero é uma categoria protegida 
pelos artigos 1º e 24 da CADH, além do estabelecido nos artigos 11.2 
e 18 da Convenção, esta proteção contempla a obrigação de o Estado 
reconhecer e facilitar a mudança de nome das pessoas, de acordo com 
a identidade de gênero de cada uma8?

Segundo a Opinião da Corte a mudança de nome, a adequação 
da imagem, assim como a retificação à menção do sexo ou gênero, nos 
registros e nos documentos de identidade, para que estes estejam de 
acordo com a identidade de gênero autopercebida, é um direito protegido 
pelo artigo 18 (direito ao nome), mas também pelos artigos 3º (direito 
ao reconhecimento da personalidade jurídica), 7.1 (direito à liberdade) e 
11.2 (direito à vida privada), todos da Convenção Americana.

Por consequência, juntamente com a obrigação de respeitar e 
garantir os direitos sem discriminação (artigos 1.1 e 24 da Convenção), 
e com o dever de adotar as disposições de direito interno (artigo 2º da 
Convenção), os Estados estão obrigados a reconhecer, regular e estabelecer 
os procedimentos adequados para esse fim. Em outro momento da OC, a 
Corte enfrentou um tema muito polêmico, que diz respeito à identidade 

8  Livre tradução – OC n° 24. 
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de gênero de menores de 18 anos, esclarecendo no parágrafo 154 da 
Opinião Consultiva, que as considerações relacionadas com o direito à 
identidade de gênero apresentadas, também são aplicáveis às crianças que 
desejem apresentar solicitações para que se reconheça nos documentos e 
registros sua identidade de gênero autopercebida. Segundo argumentação 
da Corte este direito deve ser entendido conforme as medidas de proteção 
especial que existam a nível interno em conformidade com o artigo 19 
da Convenção, as quais devem estar necessariamente em concordância 
com os princípios do interesse superior das crianças, da autonomia 
progressiva, a ser escutado e a que se leve em conta sua opinião em todo 
procedimento que o afete, em respeito ao direito à vida, à sobrevivência 
e ao desenvolvimento, assim como ao princípio de não discriminação 
(CIDH, 2017). 

2) Se a resposta à consulta anterior for positiva, pode-se considerar 
contrário à CADH que a pessoa interessada em modificar seu nome 
somente possa assim proceder mediante processo jurisdicional, e não 
através de um procedimento administrativo9? 

Segundo a Opinião da Corte, os Estados têm liberdade nesse 
ponto para decidir sobre o procedimento mais apropriado de acordo com 
as características de cada contexto e sua legislação nacional. Cabendo a 
cada Estado estabelecer os trâmites para a mudança de nome, adequação 
de imagem e retificação da referência ao sexo ou gênero, nos registros 
e nos documentos de identidade, para que estejam de acordo com a 
identidade de gênero autopercebida, independentemente de sua natureza 
jurisdicional ou administrativa. 

Devem, no entanto, cumprir os requisitos indicados nesta opinião, 
tais como: a) adequação integral da identidade de gênero autopercebida; 
b) o procedimento deve considerar unicamente o consentimento livre e 
informado do solicitante sem que exijam requisitos como certificações 
médicas e/ou psicológicas ou outros que possam significar circunstâncias 
patologizantes; c) devem ser confidenciais. As mudanças, correções 
ou adequações nos registros e em documentos de identidade não 
devem fazer menção que decorreram de alteração para se adequar à 

9  Livre tradução – OC nº 24.
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identidade de gênero; d) devem ser rápidos e, na medida do possível, 
gratuitos; e e) não devem exigir a realização de operações cirúrgicas e/ou 
hormonais. Segundo a Corte os procedimentos de natureza materialmente 
administrativa ou notarial são aqueles que melhor atendem e se adequam 
a esses requisitos, os Estados podem fornecer uma via administrativa ao 
mesmo tempo, o que possibilitando a escolha da pessoa requerente. 

3) Pode-se entender que o artigo 54 do Código Civil da Costa Rica 
deve ser interpretado de acordo com a CADH no sentido de que as 
pessoas que desejem mudar seu nome a partir de sua identidade de 
gênero não estão obrigadas a submeter-se ao processo jurisdicional 
ali contemplado, mas sim que o Estado deve prover-lhes um trâmite 
administrativo gratuito, rápido e acessível para exercer esse direito 
humano10? 

Segundo a Opinião da Corte, o artigo 54 do Código Civil da 
Costa Rica, somente é compatível com as disposições da Convenção 
Americana se for interpretado, seja em sede judicial ou regulamentado 
administrativamente, no sentido de considerar e garantir os seguintes 
aspectos como o deve estar focado na adequação integral da identidade de 
gênero autopercebida; deve estar baseado unicamente no consentimento 
livre e informado do solicitante sem que se exijam requisitos como as 
certificações médicas e/ou psicológicas ou outros que possam resultar não 
razoáveis ou patologizantes; deve ser confidencial. Além disso, mudanças, 
correções ou adequações nos registros e em documentos de identidade 
não devem fazer menção que decorreram de alteração para se adequar 
à identidade de gênero; devem ser rápidos e, na medida do possível, 
gratuitos; e não devem exigir a realização de operações cirúrgicas e/ou 
hormonais. 

Segundo a Corte, considerando o controle de convencionalidade, 
o artigo 54 do Código Civil da Costa Rica deve ser interpretado em 
conformidade com os parâmetros previamente estabelecidos para 
que pessoas que desejem adequar integralmente os registros e/ou os 
documentos de identidade à sua identidade de gênero autopercebida 
possam gozar efetivamente desse direito humano reconhecido nos artigos 

10  Livre tradução – OC n° 24. 
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3º, 7º, 11.2, 13 e 18 da Convenção Americana. 
4) Levando em conta que a não discriminação por motivos de 
orientação sexual é uma categoria protegida pelos artigos 1º e 24 
da CADH, além do estabelecido no art. 11.2 da Convenção, essa 
proteção contempla a obrigação de o Estado reconhecer todos os 
direitos patrimoniais que derivem de um vínculo entre pessoas do 
mesmo sexo11? 

Segundo a Corte, nesse ponto consultado, importante saber que 
a Convenção Americana protege, em virtude do direito à proteção da 
vida privada e familiar (artigo 11.2), assim como o direito à proteção da 
família (artigo 17), o vínculo familiar que possa derivar de uma relação de 
um casal do mesmo sexo. A Corte orienta que devem ser protegidos, sem 
discriminação alguma com respeito aos casais de pessoas heterossexuais, 
em conformidade com o direito à igualdade e à não discriminação (artigos 
1.1 e 24), todos os direitos patrimoniais que derivam do vínculo familiar 
protegido entre pessoas do mesmo sexo. Sem prejuízo do anterior, a 
obrigação internacional dos Estados transcende as questões vinculadas 
unicamente a direitos patrimoniais e se projeta a todos os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos, assim como aos direitos e obrigações 
reconhecidos no direito interno de cada Estado que surjam dos vínculos 
familiares de casais heterossexuais.

5) Se a resposta anterior for afirmativa, é necessária a existência de 
uma figura jurídica que regule os vínculos entre pessoas do mesmo 
sexo para que o Estado reconheça todos os direitos patrimoniais que 
derivam desta relação? 

A Corte em sua Opinião Consultiva, aponta para necessidade dos 
Estados garantirem acesso a todas as figuras já existentes nos ordenamentos 
jurídicos internos, para assegurar a proteção de todos os direitos das 
famílias conformadas por casais do mesmo sexo, sem discriminação com 
respeito às que estão constituídas por casais heterossexuais. 

Orienta a Corte que quando necessário os Estados modifiquem 
figuras existentes através de medidas legislativas, judiciais ou 
administrativas, para ampliá-las aos casais constituídos por pessoas do 

11  Livre tradução – OC n° 24. 
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mesmo sexo. Os Estados que tinham dificuldades institucionais para 
adequar as figuras existentes, transitoriamente, e enquanto promovem 
essas reformas de boa-fé, têm da mesma maneira o dever de garantir aos 
casais constituídos por pessoas do mesmo sexo, igualdade e paridade 
de direitos a respeito das de sexo distinto, sem discriminação alguma 
(PAIVA, 2018). Pontualmente no parágrafo 23 da Opinião Consultiva, a 
Corte assinala que:

[…] geralmente a oposição ao matrimônio de pessoas do mesmo 
sexo está baseada em convicções religiosas ou filosóficas. O Tribunal 
reconhece o papel importante que essas convicções desempenham na 
vida e na dignidade das pessoas que a professam; não obstante, estas 
não podem ser utilizadas como parâmetro de convencionalidade, pois 
a Corte estaria impedida de utilizá-los como uma diretriz interpretativa 
para determinar os direitos de seres humanos. Em tal sentido, o 
Tribunal é da opinião de que tais convicções não podem condicionar 
o que a Convenção estabelece a respeito da discriminacao baseada 
em orientação sexual. É assim que em sociedades democráticas deve 
haver coexistência mutuamente pacífica entre o secular e o religioso; 
por isso que o papel dos Estados e desta Corte é reconhecer a esfera 
na qual cada um destes habita, e em nenhum caso forçar um na esfera 
do outro (CIDH, 2017). 

Elucidando ainda na sequência em seu parágrafo 224, que:
[…] criar uma instituição que produza os mesmos efeitos e habilite 
os mesmos direitos que o matrimônio, mas que não leve esse nome, 
carece de qualquer sentido, salvo o de apontar socialmente os casais 
do mesmo sexo com uma denominação que indique uma diferença 
senão estigmatizante, pelo menos como um sinal de subestimação. 
De acordo com isso, existiria o matrimônio para aqueles que, 
conforme o estereótipo de heteronormatividade, fossem considerados 
‘normais’, e outra instituição, com idênticos efeitos, porém com 
outro nome, seria indicada para aqueles que fossem considerados 
‘anormais’ segundo o mencionado estereótipo. Assim, para a Corte, 
não é admissível a existência de duas classes de uniões solenes para 
consolidar juridicamente a comunidade de convivência heterossexual 
e homossexual, já que isso configuraria uma distinção fundada 
na orientação sexual das pessoas, que resultaria discriminatória e, 
portanto, incompatível com a Convenção Americana (CIDH, 2017). 

Essas foram as cinco perguntas formuladas pela Costa Rica, 
juntamente com os pontos que se considerou mais relevante da Opinião 
Consultiva da Corte. A Opinião Consultiva demonstra uma visão ampla 
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dos conceitos de família a serem considerados pelos Estados, assim como 
reforça a necessidade da igualdade e da não discriminação. 

Conclusão 

Após uma história milenar de invisibilidade e perseguição 
histórica o reconhecimento dos direitos humanos ligados a diversidade 
sexual, tem sido no âmbito internacional objeto de discussões nas 
últimas décadas. Em 2003 quando Brasil e África do Sul apresentaram 
a Resolução “Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de 
Gênero” na ONU inaugurou-se, um novo capítulo na história dos direitos 
humanos das pessoas LGBTI+ porque de forma inédita se propiciou a 
discussão desse tema. Em 2008 a Resolução nº 2435/2008 – Direitos 
Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero foi aprovada pela 
Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), com 
amparo nas disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
nos princípios de universalidade, indivisibilidade e interdependência dos 
direitos humanos. 

O tema “Direitos humanos, Orientação Sexual e Identidade de 
Gênero” passou integrar a agenda da OEA e a ênfase na erradicação de 
violência homofóbica [e transfóbica] no continente tem se feito presente 
nesse contexto. Em 2011, a CIDH criou a Unidade para os Direitos 
das pessoas LGBTI+ para tratar da proteção e promoção dos direitos 
humanos e em 2013 se instaurou a “Relatoria sobre Direitos das Pessoas 
LGBTI”, que começou a funcionar em fevereiro de 2014, cumprindo o 
compromisso da CIDH para fortalecer e reforçar seu trabalho na proteção, 
promoção e monitoramento dos direitos humanos dos indivíduos 
LGBTI+. A aprovação da Convenção Interamericana contra Toda Forma 
de Discriminação e Intolerância, que ocorreu em 2013, representou 
um marco ao repúdio contra a discriminação e afirmação ao direito à 
igualdade. 

Observou-se que essa mudança de perspectiva no cenário 
internacional, que preceitua a igualdade e combate à toda forma de 
discriminação, vem sendo reafirmada através da Corte Interamericana de 
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Direitos Humanos (CIDH). A Opinião Consultiva nº 24/2017 aponta a 
necessidade dos países-membros reconhecerem a igualdade de direitos 
para todos os fins aos casais homossexuais em relação aos casais 
heterossexuais e que os mesmos criem mecanismos para retificação do 
registro civil de pessoas trans, em conformidade com sua identidade 
de gênero. As cinco perguntas encaminhadas pela Costa Rica e a 
Opinião Consultiva emitida pela Corte, deixam claro a necessidade do 
reconhecimento da igualdade e da não discriminação no que se refere as 
pessoas LGBTI+ e representam apontamentos necessários para garantia e 
reconhecimento da igualdade nesse contexto. 
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CRIANÇAS-SOLDADO NO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO: O PAPEL DA COMUNIDADE 

INTERNACIONAL FRENTE O AUMENTO DE 
CRIANÇAS EM CONFLITOS ARMADOS

Laura Antunes Gomes

Introdução

  O artigo tem o objetivo de explanar a questão das crianças-
soldado, visto que, desde os anos 1990 é uma preocupação da comunidade 
internacional. Assim, tornou-se um tema de importância na agenda 
de muitos Estados, organizações internacionais e organizações não 
governamentais. 

 A importância do assunto está no fato de que as crianças são 
sempre as primeiras afetadas por conflitos armados. Segundo o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), mesmo que as crianças 
não sejam mortas ou feridas, podem ficar órfãos, ser raptadas ou ficar 
psicologicamente e psicossocialmente estressadas em decorrência de 
exposição direta à violência, deslocamentos, pobreza ou perda dos entes 
queridos. 

 Além disso, segundo a Child Soldiers International, o 
recrutamento e uso de crianças-soldado faz parte da lista das seis graves 
violações contra crianças durante conflitos armados, que incluem também 
morte e mutilação de crianças, violência sexual contra crianças; ataques 
contra escolas e hospitais; sequestro de crianças; e negação de acesso 
humanitário. 

 Diante disso, a partir de uma análise bibliográfica que compreende 
leituras de Mary Kolder, Herfried Munkler e Peter Singer; e dos relatórios 
e convenções das Nações Unidas, a pesquisa, na primeira seção busca 
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explicar o conceito de criança-soldado, bem como, demonstrar que não 
há um consentimento acerca da idade mínima para o recrutamento e 
alistamento entre as legislações internacionais. 

 Na segunda seção, há a exposição de como o problema das 
crianças-soldado se tornou um fenômeno global, a partir do que Mary 
Kolder definiu como “novas guerras”. Outrossim, aponta-se a diferença 
entre as guerras tradicionais e as novas guerras e, como o surgimento e a 
lógica econômica das novas guerras foram propícios para o aumento do 
recrutamento de crianças para conflitos armados. 

 Na terceira seção são listadas as convenções acerca do tema, 
partindo da Convenção dos Direitos da Criança de 1989. A partir dessa 
legislação ocorreram o surgimento de novos mecanismos legais que visam 
proteger as crianças em zonas de conflito, como o Protocolo Facultativo 
à CDC e as Resoluções da ONU. Além disso, se fez necessário a criação 
de um Tribunal Penal Internacional, para julgar pessoas acusadas de 
genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de 
agressão.

 Na quarta seção são estudadas algumas ações promovidas pelas 
Nações Unidas, bem como, a UNICEF e a Child Soldiers International, 
para a promoção da reintegração social das crianças, bem como, para 
evitar que mais crimes contra crianças aconteçam. Nesse sentindo, é 
importante uma atuação conjunta de atores estatais e não-estatais diante 
do problema. 

 Na quinta seção é feita uma análise sobre o filme “Beasts of no 
Nation”, visando utilizar o recurso cinematográfico para comprovar a 
pesquisa acerca das crianças-soldado, e também para demonstrar como 
o cinema contemporâneo está preocupado com as questões globais que 
envolvem crianças e demandam a atenção da comunidade internacional. 

1 Crianças-Soldado: definição

A Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, ratificada por 196 
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países, sendo o instrumento de direitos humanos mais aceito na história 
universal, define no seu artigo 1º, “criança” como todo ser humano com 
menos de 18 anos de idade, a não ser que em conformidade com a lei 
aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. A partir disso, 
de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
define-se criança-soldado como:

[...] any person under 18 years of age who is part of any kind of regular 
or irregular armed force ou armed group in any capacity, including 
but not limited cooks, porters, messenger and anyone accompanying 
such groups, other than family members. The defition included girls 
recruited for sexual purposes and for forced marriage. It does not, 
therefore, only refer to a child who is carrying or has carried guns 
(UNICEF, 1977, p. 8).

 Esta definição foi adotada no simpósio organizado pela 
UNICEF e o Grupo de Trabalho, na Cidade do Cabo, na África do Sul, 
para a prevenção do recrutamento de crianças em forças armadas e na 
desmobilização e reintegração social das crianças-soldado na África 
(FAÇANHA, 2011, p. 64 apud UNICEF, 1977). Importante salientar que, 
apesar do termo criança-soldado ser utilizado por documentos oficiais 
da ONU e por ONGs, as crianças não são usadas apenas nas linhas de 
batalhas ou portando armas, mas o termo engloba todo tipo de exploração 
dessas crianças por grupos armados, em diferentes funções, como refere-
se a definição do UNICEF (PAIVA, 2011, p. 69). 

No entanto, apesar do conceito estabelecido pelo UNICEF, 
algumas convenções acerca do tema, determinam a idade mínima de 15 
anos para a participação em forças armadas e conflitos armados, como 
demonstra a seguinte tabela: 
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¹ Quando admitam menores entre os 15 e 18 anos, os Exércitos Permanentes 
(EP) devem admitir preferencialmente as mais velhas. 

² Os EP podem vincular-se a idades mais elevadas, através de declarações, nos 
termos do Protocolo. 

³ Omisso, de onde pode depreender-se que seja possível a participação a partir 
dos 15 anos.

Fonte: Janus, 2014, p. 122. 

 A partir disso, a Organização Internacional de Direitos Humanos, 
Child Soldiers International, luta para um reconhecimento global e a 
necessidade de um padrão “Straight-18”. A adoção desse padrão está 
sendo favorecido, visto que, entre 2001 e 2016 o número de países que 
restringiram serviços militares à adultos cresceu de 83 para 126, e pelo 
menos 60 grupos armados não-estatais também se comprometeram 
a parar ou reduzir o recrutamento de crianças (CHILD SOLDIERS 
INTERNATIONAL). 

Além disso, o UNICEF, no relatório Situação Mundial da Infância 
de 2005, adverte que, mesmo que a Convenção sobre os Direitos da 
Criança adote idade mínima de 15 anos para alistamento e recrutamento, 
a organização acredita que o padrão 18 anos deveria ser incorporado tanto 
em relação às forças armadas estatais quanto aos grupos armados não-
estatais (UNICEF, 2005, p. 50). 
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2 Recrutamento diante das “Novas Guerras”

O estabelecimento de definições e idades mínimas está associado 
ao fato de que, a partir dos anos 1990, o problema das crianças-soldado 
tem se caracterizado como um fenômeno global, consequência do 
aumento da participação das crianças às “novas guerras”. 

O termo “novas guerras” foi desenvolvido por Mary Kolder, que as 
caracteriza como os conflitos armados contemporâneos, que representam 
um novo tipo de violência organizada e que ocorrem principalmente na 
Ásia e na África (FAÇANHA, 2011, p.72 apud KOLDER, 1999). As novas 
guerras visam diferenciar-se das guerras antigas ou tradicionais, em que 
predominava uma visão estadocêntrica, ou seja, que os Estados eram os 
únicos atores que conduziam as guerras e os processos de paz. Segundo 
Kolder as novas guerras “são as guerras da era da globalização”, e tem 
novos atores, objetivos, métodos e formas de financiamento (KOLDER, 
2013, p. 1-3). 

As forças armadas dos Estados eram caracterizadas como os 
únicos atores nas antigas guerras. Já as novas guerras são uma combinação 
de redes (network wars) de atores estatais e não estatais, tais como, 
exércitos regulares, mercenários, senhores da guerra, jihadistas, e grupos 
de segurança privada. Com relação aos objetivos, as guerras tradicionais 
eram travadas por interesses geopolíticos ou ideologias. As novas guerras, 
por sua vez, ocorrem em nome da identidade política, religiosa, étnica ou 
tribal dos grupos e atores envolvidos (KOLDER, 2013, p. 2). 

Segundo o relatório Situação Mundial da Infância de 2005, 
desenvolvido pelo UNICEF, entre os anos de 1990 e 2003, ocorreram 59 
conflitos armados graves em 48 locais, e apenas quatro destes envolviam 
a guerra entre nações. Ainda constata que há um aumento dos conflitos 
étnicos, “uma vez que as guerras entre nações foram substituídas, em 
grande parte, por formas de hostilidades mais locais e intranacionais” 
(UNICEF, 2005, p. 39-40). 

 Os métodos das guerras antigas eram estritamente militares a 
partir do embate das tropas, com o objetivo de conquistar territórios. 
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Hodiernamente, os territórios são dominados por meios políticos e 
pelo controle sobre a população. Uma técnica típica é o deslocamento 
populacional, ou seja, uma remoção forçada daqueles com identidades ou 
opiniões diferentes. Além disso, a violência é dirigida aos civis como uma 
maneira de controlar o território ao invés de controlar as forças inimigas 
(KOLDER, 2013, p. 2-3).

No que concerne as formas de financiamento, as guerras 
tradicionais eram mantidas pelos Estados, por meio da taxação e 
cobrança de impostos sobre a população. Ao contrário, as novas guerras 
se sustentam a partir de formas predatórias e privadas de financiamento, 
como loteria e pilhagem; taxação sobre ajuda humanitária; sequestros; 
roubos de petróleo, diamantes, drogas; tráfico de pessoas, etc. (KOLDER, 
2013, p. 3). 

A partir dessa mistura de motivos e causas percebe-se que essas 
novas guerras não terminam com acordos de paz, mas sim com processos 
de paz. Da mesma forma, se tornou muito mais difícil colocar um fim a 
esses conflitos armados e estabelecer uma paz estável, devido a sua longa 
duração (PAIVA, 2011, p. 63-65). 

Segundo Munkler (2005), as novas guerras são resultado de uma 
racionalidade econômica utilitária vinculada à empresários, políticos e 
à população armada. Assim, a lógica econômica por trás dessas guerras 
consiste no predomínio de armas leves, a utilização de combatentes quase 
sem nenhuma formação e o financiamento mediante o roubo e o comércio 
de mercadorias ilegais (PAIVA, 2011, p. 64). 

Todos estes fatores permitem um cenário propício para o 
recrutamento de crianças, visto que são facilmente mobilizados, em 
razão da falta de percepção psicológica e emocional acerca do ambiente 
social em que vivem. Recrutamento é definido, segundo o relatório 
Machel (primeira iniciativa das Nações Unidas de promover um estudo 
do problema das crianças-soldado, transformando-se na maior referência 
internacional sobre a temática), como a “conscrição compulsória, forçada 
ou voluntária ou o alistamento de crianças em qualquer tipo de forças 
armadas ou grupos armados organizados. Uma vez recrutados, as crianças 
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podem ser usadas como lutadores ou para fins não combativos, incluindo 
fins sexuais” (MACHEL STUDY 10-YEAR STRATEGIC REVIEW). 

Segundo Machel (1996), o recrutamento de crianças-soldado 
ocorre de diferentes maneiras, podendo ser pressionadas, sequestradas 
ou forçadas a entrar em grupos armados para defender a família. Aponta 
ainda que em alguns países, governos recrutam crianças com menos de 
18 anos de forma legal, o que demonstra que a lei não é uma garantia. 
Além disso, muitas crianças não têm certidão de nascimento, o que faz 
com que o recrutamento aconteça com base no desenvolvimento físico. 
Na Etiópia, nos anos 80, os recrutamentos ocorriam nas ruas, nas escolas 
ou nos orfanatos, assim como em Myanmar. Essa forma de escolha 
demonstra que crianças e adolescentes de setores pobres da sociedade, 
estão mais propensas e vulneráveis ao recrutamento. 

Além disso, muitas crianças se apresentam voluntariamente para 
a participação na guerra, no entanto, tratar essa forma de recrutamento 
como voluntária, é ilusório, pois são uma série de fatores culturais, 
econômicos, sociais e políticos que influenciam na decisão (constrangida) 
da criança. Desse modo,

[...] one of the most basic reasons that children join armed groups 
is economic. Hunger and poverty may drive parents to offer their 
children for service. In some cases, armies pay a minor soldier’s 
wages directly to the family. Child participation may be difficult to 
distinguish as in some cases whole families move with armed groups. 
Children themselves may volunteer if they believe that this is the only 
way to guarantee regular meals, clothing or medical attention. Some 
case studies tell of parents who encourage their daughters to become 
soldiers if their marriage prospects are poor (MACHEL, 1996).

 Muitas crianças também, buscando a sua própria proteção, se 
sentem obrigadas a se tornarem soldados, pois diante do cenário de caos e 
violência, é considerado mais seguro ter uma arma em mãos. Geralmente, 
essa entrada acontece em razão de uma experiência de assédio das forças 
governamentais. Um exemplo são as crianças que tiveram os pais mortos 
em El Salvador, e logo após o ocorrido, entraram para as forças armadas 
visto que necessitavam de uma proteção (MACHEL, 1996). 

 Da mesma forma, em algumas sociedades a vida militar parece 
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uma opção atrativa, visto que crianças e adolescentes geralmente “pegam 
em armas para ganhar poder e, o poder pode agir como um grande 
motivador em situações em que as pessoas se sentem impotentes e são 
incapazes de adquirir recursos básicos. Em várias situações, atividades 
de guerra são glorificadas”. Machel (1996) utiliza o exemplo de Serra 
Leoa para explanar esta situação, pois muitas crianças-soldado se sentem 
orgulhosas da quantidade de “inimigos” que já mataram.

 Segundo o Global Report de 2008 sobre crianças-soldado 
desenvolvido pela Coalizão para o Fim do Uso de Crianças-soldado 
(CFSC),

[...] o recrutamento militar ainda tem lugar de qualquer forma em pelo 
menos 86 países e territórios do mundo. Isso inclui, recrutamento 
ilegal por grupos armados, recrutamento forçado por forças do 
governo, recrutamento ou uso de crianças em milícias ou outros 
grupos associados com forças armadas, o uso de crianças como 
espiãs, bem como o recrutamento legal para exército em tempos de 
paz (GLOBAL REPORT, 2008, p. 12). 

 Todo o ano o Secretário-Geral das Nações Unidas publica um 
relatório com uma “list of shame” (lista de vergonha) das forças armadas 
dos Estados e dos grupos armados não-estatais que recrutam e usam 
crianças nos conflitos (RELATÓRIO DO SECRETÁRIO GERAL, 
2017). O mapa abaixo, disponibilizado pela Child Soldiers International, 
mostra em vermelho os países onde as forças e grupos armados recrutam 
crianças, e em laranja os países em que os grupos armados não-estatais 
recrutam crianças, de acordo com a lista da ONU de 2017:
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Em vermelho: Afeganistão, República Central Africana, Colômbia, República 
Democrática do Congo, Iraque, Mali, Myanmar, Nigéria, Filipinas, Somália, 
Sudão do Sul, Síria e Iêmen. Em laranja: Índia, Paquistão, Israel/Estado da 

Palestina, Líbia, Filipinas e Tailândia. 
Fonte: Child Soldiers International.

3 Convenções sobre o tema das crianças-soldado 

A partir da década de 1960 a ONU tem se empenhado em 
estabelecer uma série de mecanismos legais acerca do tema. Em 1977, os 
Protocolos Adicionais I e II da Convenção de Genebra, que têm o objetivo 
de fortalecer a proteção das vítimas dos conflitos armados internacionais 
(I) e não internacionais (II), já proibiam a participação de menores de 
15 anos nas hostilidades e dedicavam especial atenção à proteção das 
crianças no artigo 77 do Protocolo I (PAIVA, 2011, p. 68 apud ONU). 

A Convenção sobre os Direitos das Crianças foi adotada pela 
Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, 30 anos após a 
aceitação da Declaração dos Direitos da Criança, em 1959. Diferentemente 
da Declaração, que expressava as aspirações da comunidade internacional 
com relação aos direitos das crianças, a Convenção e seus Protocolos 
Facultativos constituem instrumentos legais, que os países que a 
ratificaram se comprometeram em cumprir (UNICEF, 2009, p. 6). 

Além disso, a CDC foi formulada juntamente com organizações 
não governamentais, sendo “o único instrumento de direitos humanos 
que dá às organizações não governamentais o papel de monitorar a 
sua implementação” (FAÇANHA, 2011, p. 59 apud BREEN, 2003; 
WATSON, 2006). Apesar de ser esperado com a criação CDC, uma 
mudança com relação à idade mínima de recrutamento e alistamento, bem 
como, a proibição de crianças em qualquer conflito armado, a Convenção 
acabou mantendo os mesmos parâmetros dos Protocolos Adicionais I e II. 

Diante desta situação, muitos países juntamente com organizações 
não governamentais, como por exemplo, a Coalizão para o Fim da 
Utilização de Crianças-soldado (CFSC), não estavam de acordo com a 
idade, considerada precoce, estabelecida pela CDC, e, assim, elaboraram 
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o Protocolo Facultativo sobre o Envolvimento de Crianças em Conflitos 
Armados. O Protocolo exige que os Estados Partes proíbam o recrutamento 
de menores de 18 anos de idade e que criminalizem o recrutamento de 
crianças até essa idade por parte de grupos rebeldes. Segundo o UNICEF:

O Protocolo solucionou a contradição existente na Convenção, que 
não conferia a soldados menores de 18 anos de idade os mesmos 
direitos e a mesma proteção conferidos a todas as outras crianças. 
Estabeleceu uma norma jurídica e um padrão internacional que 
facilitam a responsabilização dos países e estimulou a aprovação de 
leis nacionais que estejam de acordo com seus princípios (UNICEF, 
2009, p. 7). 

 Com relação à punição de crimes, compete ao Tribunal Penal 
Internacional (TPI), estabelecido pelo Estatuto de Roma de 1998, julgar 
pessoas acusadas de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de 
guerra e crimes de agressão (ESTATUTO DE ROMA, 1998). Em abril de 
2012, Charles Taylor, presidente da Libéria, foi condenado pelo Tribunal 
a cinquenta anos de prisão por ajudar e incentivar crimes de guerra 
cometidos pela Frente Revolucionária Unida entre os anos de 1991-2002. 
O julgamento desse caso, demonstra a primeira condenação de um chefe 
de Estado por crimes de guerra contra crianças (WORKING PAPER Nº1 
– CHILDREN AND ARMED CONFLICT, 2009, p. 13).

 As Nações Unidas organizaram um relatório, desenvolvido por 
Graça Machel, que tinha o objetivo de propor elementos para uma agenda 
que promovesse a ação dos Estados e da comunidade internacional a fim 
de estabelecer a proteção e o cuidado de crianças em situação de conflitos 
(MACHEL, 1996). 

 Além disso, em 1999 a ONU divulgou a primeira de uma série de 
resoluções, definidas como “Crianças e Conflitos armados”, a Resolução 
nº 1261. Este documento destaca a Convenção nº 182 da Organização 
Internacional do Trabalho, que considera as piores formas de trabalho 
infantil, sendo elas: escravidão, venda e tráfico de crianças, servidão, 
trabalho compulsório, e recrutamento forçado e compulsório de crianças 
para conflitos armados (CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 1999, p. 1). 
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 Após essa resolução, foram adotadas as seguintes: 1314 
(2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1359 (2004) e 1612 (2005). A última 
compreende a criação de um grupo especial para tratar do envolvimento 
de crianças em conflito armado, o Office of the Special Representative of 
the Secretary-General for Children and Armed Conflict (CONSELHO DE 
SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS, 2005, p.2-5). Ademais, foram 
adotadas ainda: 1882 (2009), 1998 (2011) e 2068 (2012) (WORKING 
PAPER Nº1 – CHILDREN AND ARMED CONFLICT, 2009, p. 10). 

 A partir destas resoluções foram estabelecidas as seis graves 
violações contra crianças durante conflitos, sendo elas: recrutamento e 
uso de crianças; morte e mutilação de crianças, violência sexual contra 
crianças; ataques contra escolas e hospitais; sequestro de crianças; e 
negação de acesso humanitário (WORKING PAPER Nº1 – CHILDREN 
AND ARMED CONFLICT, 2009, p. 9).

4 Papel dos Estados, OIs e ONGs 

A partir de 1990, a ONU adotou uma postura diferenciada acerca 
do problema das crianças-soldado, passando a inserir o tema em sua 
agenda sobre a segurança. Desse modo, campanhas e a aprovação de 
convenções vem sendo realizadas a fim de solucionar a situação que tira 
a infância de milhares de crianças. 

O programa Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR) é utilizado pela ONU nos processos de construção e manutenção 
da paz, e a partir de 1990, começou a abranger também as crianças-
soldado. O programa possui três fases principais: 

o desarmamento – que consiste na coleta, documentação, controle 
e descarte de armas pequenas, munição, explosivos e armas leves; 
desmobilização – referente à libertação formal e controlada de 
combatentes de forças armadas e grupos armados e que inclui uma 
fase de reinserção que, por sua vez, ocorre quando ex-combatentes 
adquirem estatuto civil e ganham emprego e renda sustentável; e a 
reintegração – processo econômico e social a longo prazo em que o 
combatente é finalmente reintegrado à sociedade civil. Todas essas 
etapas constituem um processo político a curto, médio e longo prazo 
que conta com a participação dos ex-combatentes, governos, partes 
beligerantes, população local e organismos da ONU (PAIVA, 2016, p. 
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55 apud UNDDR, 2015).

 Além deste programa desenvolvido pela ONU, o UNICEF, em 
2007, lançou uma campanha denominada “Children, not soldiers”, que 
consiste em uma iniciativa da atual Representante Especial do Secretário-
Geral para Crianças e Conflitos Armados, Leila Zerrougui, bem como 
do UNICEF, dedicada a apoiar o fim e a prevenção do recrutamento e 
utilização de crianças pelas forças armadas nacionais em conflito. Tendo 
sido lançada em 2014, a campanha encontra-se focalizada em oito países: 
Afeganistão, Chade, República Democrática do Congo, Myanmar, 
Somália, Sudão, Sudão do Sul e Iêmen (GALESI, 2017, p.133 apud 
ESCRITÓRIO DA REPRESENTANTE ESPECIAL DO SECRETÁRIO-
GERAL PARA CRIANÇAS E CONFLITOS ARMADOS, 2016).

É imprescindível o papel dos Estados diante do objetivo de erradicar 
esse problema, sendo necessário que mantenham seu compromisso com 
o direito internacional e os direitos humanos. No entanto, delimitar 
somente ao Estado à resolução do problema das crianças-soldado é 
diminuir a universalidade do problema. Nesta perspectiva, o esforço de 
toda a comunidade internacional se faz necessário, pois,

 [...] os próprios países centrais e desenvolvidos colocam-se como 
locais integrados as redes econômicas capazes de sustentar os conflitos 
em países periféricos. As formas de financiamento dos novos conflitos 
são dadas, sobretudo a partir de práticas ilegais, como o contrabando e 
o roubo. Estas, por sua vez, agravam ainda mais o processo de quebra 
da estatização da guerra e esclarecem porque promover a resolução 
de conflitos apenas por meio da atenção focalizada no Estado onde 
o mesmo ocorre não se torna uma medida efetiva (GALESI, 2017, 
p. 136).

Nesse sentido, a Child Soldiers International, desenvolveu a 
“Theory of Change” (Teoria da Mudança), que está dividida em três etapas. 
A primeira consiste nas atividades do programa, que envolvem: parcerias 
locais, construções de redes e o engajamento infantil e jovem; que devem 
ser conhecimentos compartilhados com pesquisas e análises temáticas 
do tema e de países específicos, e com políticas de desenvolvimento e 
configuração de uma agenda (CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL, 
2017). 
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A segunda compreende os objetivos, no qual incluem: o 
fortalecimento de medidas práticas para acabar com o recrutamento 
infantil, desenvolvidas pelo governo; o estabelecimento pelos governos 
de idade mínima de 18 anos para o recrutamento; atores e comunidades 
juntos para a proteção da criança estão melhores equipados; e a pressão 
da ONU e de organismos internacionais nos Estados para aumentar 
a idade mínima de recrutamento para 18 anos (CHILD SOLDIERS 
INTERNATIONAL, 2017).

A terceira etapa apresenta os resultados, que constam: crianças 
equipadas/preparadas para evitar seu próprio recrutamento e uso; 
resistência da comunidade diante do recrutamento e uso de crianças; 
adoção/implementação de legislações nacionais, políticas e padrões; 
crescente impulso global para o fim do recrutamento e uso de crianças 
(CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL, 2017).

5 Análise do filme Beasts of no nation

O filme “Beasts of no Nation” dirigido por Cary Joji Fukunaga e 
baseado na obra “Feras de Nenhum lugar” do autor nigeriano Usodinma 
Iweala, retrata a questão das crianças-soldado no continente africano a 
partir da visão de Agu, menino que vivia em uma região em guerra civil. 
A área era protegida pelo exército e tinha o apoio das Nações Unidas, 
até a invasão de grupos paramilitares. A partir disso, a família de Agu 
é separada, e, posteriormente, o pai e o irmão mortos. Agu, então, fica 
sozinho na zona de conflito e ingressa no grupo paramilitar Força de 
Defesa Local. 

A entrada de Agu no grupo paramilitar ocorreu de forma forçada, 
mas sua permanência, é justificada pelo fato de que Agu não possui mais 
família, nem ninguém que o ajude, além do comandante, que é atribuído 
como uma figura paternal. Além disso, fica claro os fatores externos que 
levaram ao ingresso de Agu no conflito armado, como perda da família, a 
questão da sobrevivência, pois não tinha como se alimentar, e a vingança, 
em razão da sua família ter sido morta por forças armadas do Estado. 

Além disso, é demonstrado o abuso sexual sofrido também por 
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meninos, que não tem apenas funções de combate dentro dos grupos 
paramilitares. O uso de drogas pelas crianças também é recorrente. A 
partir disso, o processo de reintegração demonstrado ao final do filme, 
retoma todas as questões sofridas pelas crianças, pois a forma como 
ocorreu seu desenvolvimento foi prejudicada e o desligamento total da 
guerra é um processo longo e que exige demasiada atenção dos órgãos 
competentes que devem proteger as crianças, como afirma Agu “a única 
forma de deixar de lutar é morrendo”. 

Ademais, o filme não trata de nenhum conflito específico, 
procurando mostrar a universalidade da questão das crianças-soldado na 
África. 

Conclusão

 A emergência das novas guerras, caracterizadas como as “guerras 
da era da globalização”, em que há uma mudança da lógica econômica, 
bem como, um maior envolvimento de atores não estatais, foi um 
ambiente propício para o aumento do recrutamento de crianças-soldado. 
A partir disso, o uso de armas menores e a procura por combatentes sem 
nenhuma formação, fizeram das crianças os principais alvos das forças 
armadas governamentais e dos grupos armados não-governamentais. 

Diante dessa situação, o problema se tornou um fenômeno global, 
e a partir dos anos 1990, restabeleceu a agenda dos Estados, organizações 
internacionais e organizações não governamentais. Devido à grande 
importância do tema, foram criados mecanismos legais, com o objetivo de 
evitar um aumento da participação de crianças em conflitos armados, bem 
como pontuar os direitos que amparam as crianças. Assim, se estabeleceu 
a Convenção dos Direitos da Criança, o Protocolo Facultativo à CDC, as 
Resoluções “Crianças e Conflitos Armados” da ONU, e o Tribunal Penal 
Internacional. 

Da mesma forma, as ações promovidas pelas OIs buscam um 
maior auxílio às crianças em zonas de conflito e também tentam criar 
ambientes favoráveis ao crescimento das crianças de forma saudável. 
A partir da “Theory of Change”, a Child Soldiers International enseja 
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a participação conjunta da comunidade, governos locais, crianças e 
organizações internacionais na luta contra o recrutamento de crianças-
soldado. 

No entanto, mesmo com a criação de diversos instrumentos 
legais e ações voluntárias das OIs e ONGs, percebe-se ainda um grande 
envolvimento de crianças em guerras, visto que, estimativas da UNICEF 
apontam que atualmente, existem cerca de 300 mil crianças-soldado no 
mundo. 

Diante disso, pode-se afirmar que, são necessárias medidas 
mais efetivas e práticas em relação ao recrutamento de crianças, visto 
que, muitos países não incorporaram no direito interno as normas 
internacionais acerca do assunto. Além disso, estas normas são aplicadas 
apenas aos Estados-membros do sistema da ONU, e, como as novas 
guerras envolvem atores não estatais, como os grupos militares, estes 
fogem dessa normatização, sendo mais difíceis de serem monitorados. 

Ademais, outro problema em relação à erradicação desse problema, 
é a diferenciada idade mínima adotada por cada convenção acerca do 
recrutamento e alistamento. Desenvolver um padrão de Straight-18, como 
defendido pela Child Soldiers International, é de suma importância para 
aplicabilidade de punições acerca do recrutamento de menores de 18 anos 
de idade. 

Conclui-se, assim, que as Nações Unidas têm um grande papel 
diante do problema das crianças-soldado, pois já desenvolveu mecanismos 
legais e ações para erradicar essa prática. No entanto, carece de apoio 
estatal que respeite o direito internacional e os direitos humanos, e que 
se comprometa em monitorar e punir os responsáveis que envolvem 
crianças em conflitos armados. Além disso, esse sistema de recrutamento 
ultrapassa as fronteiras estatais economicamente, e, assim, requer a 
mobilização da comunidade internacional para evitar essas violações, 
como afirma Giovanna Ayres Arantes de Paiva. Dessa forma, apenas uma 
ação conjunta entre atores estatais e não estatais e a comunidade nacional 
podem promover uma infância livre de conflitos armados. 
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O ACORDO DE PARIS SOBRE AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

Bertieli Muraro Land
Caciano Gulartt

Daiane Tanski
Pablo Renan da Silva Londero

Introdução

 Este artigo busca, a partir dos conceitos e princípios do Direito 
Internacional, estudar o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, 
adotando-se, para tanto, o paradigma da transdisciplinariedade e a 
pesquisa bibliográfica. 

 O acordo de Paris é um compromisso internacional firmado 
por muitos países e tem como objetivo minimizar as consequências do 
aquecimento global, mantendo a temperatura global em um limite capaz 
de evitar tantas catástrofes naturais e com isto, é necessário que todos os 
estados-membros atinjam diversas metas.

Em 2009, houve uma conferência em Compenhagen, a 
maior cidade da Dinamarca, com a mesma intenção que possui 
o Acordo de Paris, que é a limitação de aumento da temperatura 
global, e apesar de contar com a presença de praticamente todos 
os líderes mundiais, a conferência deixou a desejar em termos 
de resultados. 

Então, para que a experiência de Compenhagem não fosse 
repetida, em Paris, houve um processo preparatório que teve início em 
2011, quando foi aprovado um mandato para negociar um novo acordo 
e um processo negociador. Assim, foi iniciada, em 2011, uma série de 
negociações que resultaram em um acordo em dezembro de 2015.
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1 Considerações acerca do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas

A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 
195 países para negociar e finalizar o primeiro acordo, realmente global, 
para frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos 
das mudanças climáticas. Um dos objetivos acordados foi de manter um 
aquecimento global muito abaixo de 2ºC, buscando, ainda, esforços para 
limitar o aumento de temperatura a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais 
(LUCERO, 2016).

Lucero (2016), secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, explana sobre a importância 
de limitar o aumento da temperatura global:

[...] importância de limitar o aumento da temperatura global, baixando 
em 2ºC na temperatura global é a de limitar a interferência humana 
no sistema climático, pois houve um aumento da temperatura nos 
últimos séculos e que, basicamente, se deve ao uso indiscriminado 
de combustíveis fosseis. Por isso, a ação utilizada para limitar a 
interferência humana é, sobretudo, limitar as emissões provenientes 
dos combustíveis fosseis. E este é um grande desafio, pois apesar 
disso, é necessário criar uma economia que possa continuar crescendo 
e gerando empregos. No entanto, também é necessário combater 
outras fontes de emissões que as provenientes da agropecuária e 
desmatamento. 

Como toda mudança implica em gastos financeiros, há a 
problemática de custos nos países menos desenvolvidos. Nesses casos, 
o acordo prevê mecanismos de apoio financeiro, como por exemplo, o 
Fundo Verde para o Clima, que deve destinar recursos para projetos tanto 
de mitigação de emissões quanto de adaptação aos efeitos da mudança 
do clima para todos os países, principalmente para os mais pobres. Euler 
(2017, p. 4), explana sobre assunto:

O Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês) foi criado 
como principal instrumento para financiamento do REDD+. Diferente 
do idealizado inicialmente, os pagamentos por resultados efetuados 
por meio do GCF serão uma abordagem de não mercado, baseada na 
transferência direta de recursos para países em desenvolvimento. Isso 
quer dizer que ações de REDD+ apoiadas por países desenvolvidos 
não poderão ser utilizadas para cumprimento de seus compromissos 
de mitigação de emissões de GEE, caracterizando-se desta forma, 
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somente como incentivos voluntários.

Assim, os países que fazem parte do G201, ajudarão financeiramente 
esses países menos desenvolvidos, a partir de 2020, com um valor anual 
de R$ 100 bilhões. Com essa ajuda, poderão criar sistemas para a redução 
de emissão de gases poluentes (EULER, 2017).

As metas apresentadas pelos países, antes de Paris, levariam a 
cenários de aumento médio de 2,7ºC na temperatura global, níveis que 
podem gerar efeitos catastróficos. O acordo prevê metas para 2025 ou 
2030 para a maioria dos países (LUCERO, 2016).

Os países que assinaram o Acordo de Paris serão monitorados 
de forma periódica realizando a revisão das metas nacionais (LUCERO, 
2016), ou seja, segundo o documento de conclusões do Conselho sobre 
o Acordo de Paris e os preparativos para as reuniões da CQNUAC, se 
estabeleceu um sistema de revisão periódica, em que a cada cinco anos 
todos os países se reunirão para avaliar os resultados já atingidos e se 
todos os esforços nacionais somados estarão sendo suficientes para 
limitar o aumento da temperatura em 2ºC. E, se isso não acontecer, os 
países serão convidados a adotar metas ainda mais estritas de redução de 
emissões de gases para que não se ultrapasse desse limite de 2ºC. 

Para alcançar tal objetivo, os 196 países acordantes, se 
responsabilizaram em criar maneiras para reduzir rapidamente as 
emissões de gases-estufa, bem como tentar chegar a um equilíbrio entre 
as emissões. Cada um dentro de suas circunstâncias e situações. Ainda, os 
representantes desses países deverão ter um encontro de cinco em cinco 
anos para tratar de revisões do compromisso mantido entre eles, sendo 
que a primeira reunião ocorrerá no ano de 2025 (LUCERO, 2016).

Os países se comprometeram, também, em registrar e divulgar 
os dados alcançados em suas atividades, sendo transparentes em tudo, 
realizando relatórios para os outros governos e seus desempenhos nas 

1 Além do Brasil, o G20 reúne os seguintes integrantes: África do Sul, Alemanha, 
Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, 
França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União 
Europeia.
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metas, bem como registrar os dados sobre a emissão de gases-estufa 
(LUCERO, 2016).

O acordo de Paris tem como objetivo manter uma temperatura 
global razoável a fim de minimizar os efeitos do aquecimento global, 
mas, para isso, é necessário que todos os estados-membros atinjam as 
metas acordadas no tratado internacional, caso contrário, acontecerão 
cenários naturais catastróficos.

2 A Soft Law no direito internacional sob um olhar ao Acordo de 
Paris

Desde a antiguidade o homem sempre esteve ligado a natureza, 
porém muitas mudanças ocorreram. Na antiguidade, o homem usava a 
natureza como forma de seu sustento, porém com o passar dos anos e das 
décadas o homem passou a usufruir da natureza como forma de explorá-la 
para adquirir riquezas (LUCERO, 2016).

A preservação do Meio Ambiente consta na Constituição Federal 
de 1988, a qual em seu artigo 225 dispõe que “Todos tem direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e 
futuras gerações”.

O Acordo de Paris vai ao encontro do que prevê o texto 
constitucional. Porém, o “soft law”, segundo Mazzuoli (2010) é 
caracterizado como: 

Pode-se afirmar que na sua moderna acepção ela compreende todas as 
regras cujo valor normativo é menos constringente que o das normas 
jurídicas tradicionais, seja por que os instrumentos que as obrigam não 
detêm o status de “norma jurídica”, seja porque os seus dispositivos, 
ainda que insertos no quadro de instrumentos vinculantes, não criam 
obrigações de direito positivo aos Estados, ou não criam senão 
obrigações pouco constringentes.

 Assim, o que se quer dizer, é que o “soft law” são normas 
encontradas no Direito Internacional Ambiental, as quais são destituídas 
de obrigatoriedade, pois não aplicam qualquer tipo de sanção, ou seja, 
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não tem real efetividade. 

Vários são os momentos que aparecem nos tratados internacionais 
diversas responsabilidades dos Estados, a exemplo, da RIO 92 em seu 
princípio 2º, que prevê a responsabilidade de assegurar que atividades 
não causem danos ao meio ambiente de outros Estados; o princípio 7º que 
estabelece para os países desenvolvidos a responsabilidade internacional 
de buscar o desenvolvimento sustentável; e o princípio 13 que dispõe 
sobre a responsabilidade e à indenização por efeitos que causem danos 
ambientais (BASTIAN, 2016)

A “soft law” tem eminente destaque no Direito Ambiental 
Internacional, porém em alguns casos suscita questionamentos no sentido 
de que tais “recomendações” e “compromissos” sejam transformadas 
em “hard law” uma estrutura mais rígida para a normalização do sistema 
(que seja “hard law”, ou o mais próximo possível), em face do notório 
problema das mudanças climáticas atuais (BASTIAN, 2016). 

Uma das especificidades do Direito Ambiental Internacional 
decorre da constatação de que, dentre as fontes devidamente reconhecidas, 
está a soft law, a qual a partir da relevância fez com que, até hoje, seu 
conceito e limite encontrem-se em fase de construção. A produção 
normativa, muito embora respeite e vise uma regulamentação jurídica e 
obrigatória para os Estados, por vezes acaba sendo regulada mediante 
instrumentos desprovidos de obrigatoriedade. Com isso, seus objetivos 
acabam sendo os de estabelecer metas futuras a serem realizadas pelos 
Estados, constituindo um universo de normas que dão origem a um direito 
programático (BASTIAN, 2016, p. 44).

3 A ratificação do Acordo de Paris pelo Brasil

O Brasil fez a ratificação do Acordo de Paris no dia 12 de setembro 
de 2016, quando se comprometeu a alcançar algumas metas, sendo uma 
delas, a redução de emissão de gases de efeito estufa em 37%, abaixo 
dos níveis de 2005, em 2025. Ainda, após isso, fez o compromisso de 
cinco anos depois, ou seja, em 2030, reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa em 43%. Inclusive, se comprometeu a ampliar outros tipos 
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de energia em sua matriz energética, como a eólica e a solar (LUCERO, 
2016).

O Brasil apresentou a Contribuição Nacionalmente Determinada 
(NDC), com grandes referências ambiciosas, as quais correspondem a 
uma redução em torno de 66% de emissões de gases efeito de estufa por 
unidade do PIB em 2015 e em 75% de intensidade em 2030. Portanto, 
reduzirá emissões no contexto do aumento contínuo da população, do PIB 
e da renda per capita nacional (SILVA; SANQUETTA, 2017).

Para alcançar algumas metas, o modelo do MCTIC opina pelo 
conservadorismo, ou seja, sem grandes mudanças tecnológicas imediatas, 
isso é que se torne limpa e barata. Como pode se observar, o ano base 
para redução foi 2015, quando acontecia um vasto desmatamento na 
Amazônia, um marco nacional, o qual fez saírem na frente e criarem suas 
próprias leis estaduais de mudanças climáticas, e com isso o Brasil fez um 
grande esforço para controla-lo (SILVA; SANQUETTA, 2017).

Esse cenário possibilitou um espaço mais ambicioso que permitiu 
garantir que só ocorra o desmatamento por lei, com redução em 40% do 
desflorestamento, seja o Pantanal e/ou Caatinga, gerando grande impacto 
com totais emissões necessárias (MELLO, 2016).

Além disso, um ponto bastante debatido, é a eficiência da pecuária, 
a qual demandaria mais investimento, cerca de 13 bilhões até 2030, 
sendo esta muita extensiva ainda nos dias de hoje, tornando um impacto 
marcante. Nesse sentido:

Atualmente, as atividades pecuárias, a produção de soja, os 
investimentos em infraestrutura e a grilagem de terras ainda constituem 
os principais vetores diretos de desmatamento na Amazônia Legal. 
É importante também ressaltar o papel da indústria madeireira nos 
processos de desmatamento (MELLO; ARTAXO. 2016. p. 114).

Pode-se citar também, a questão da crise econômica, a qual tende 
a gerar grandes emissões. Por conta disso, em 2030 o Brasil pode chegar 
envelhecido no ponto de vista enérgico (SCHAEFFER, 2017).

Observa-se que o Acordo de Paris, a respeito do financiamento 
climático, estabelece que os países desenvolvidos devam desembolsar 100 
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bilhões de dólares por ano com medidas de mudança e adequações nestes 
países. Nesse caso, tem a chamada Cooperação Sul-Sul, possibilitando o 
financiamento entre os países já desenvolvidos (EULER, 2016).

Nesse contexto, existem requisitos obrigatórios para se verificar 
o progresso da redução de emissões, os quais são aplicados a partir de 
avaliações e se necessário à revisão de pontos específicos, evitando 
qualquer retrocesso. 

Com início em 2004, foi implementado pelo Brasil, aos cuidados 
do Gabinete Civil da Presidência da República e Ministros, o Plano 
de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDA), o 
qual foi estruturado com o objetivo de reduzir o desmatamento e criar 
condições para se estabelecer o desenvolvimento sustentável, a partir de 
2013, quando o Decreto nº 7.957 transferiu essa função ao Ministério do 
Meio Ambiente (MELLO; ARTAXO, 2016).

Essa drástica redução de desmatamento chamou atenção do 
mundo todo, das comunidades internacionais e conduziu o País a posição 
de referência no combate ao desmatamento e de líder global na redução 
de emissões de fases do Efeito Estufa. Com uma redução de 85% 
do desmatamento na região amazônica, os resultados foram bastante 
significativos, no período do Protocolo Quito, representando ser um dos 
maiores esforços de um único país até os dias de hoje, significado de 
redução de mais de 41% no ano de 2012, conforme análise do NDC de 
2015.

4 A polêmica saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris

O Acordo de Paris foi assinado pelo ex-presidente dos Estados 
Unidos (EUA), Barack Obama, em dezembro do ano de 2015, tendo se 
comprometido a reduzir em 28% a emissão de gases de efeito estufa. 
Além disso, o mesmo se comprometeu em ajudar os países mais pobres 
e mais desestruturados, transferindo um valor de mais ou menos US$ 3 
bilhões de dólares, para ajudá-los nessa luta.

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou 
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a saída do país do Acordo de Paris, em 1º de junho de 2017. Trump 
alegou que o acordo oferece vantagens, que segundo ele são injustas, 
sobre a indústria americana e que, assim, acaba destruindo os empregos 
dos americanos, mas prometeu que caso apareça um novo acordo que 
beneficie os cidadãos americanos, ele negocie.

Trump anunciou a saída do acordo com base no Artigo 28 do 
referido acordo, o qual diz: “1 - A qualquer momento após três anos a 
partir da data em que o presente Acordo tenha entrado em vigor para 
uma Parte, esta poderá se retirar do presente Acordo mediante notificação 
escrita ao Depositário.” Sendo assim, como os EUA assinaram em 2015 e 
levando em conta que o acordo só passou a valer em novembro de 2016, 
Trump deverá esperar até novembro de 2019 para comunicar sua retirada 
do acordo. 

Outro ponto do artigo 28 expõe que: “2 - Qualquer retirada 
produz efeitos no termo de um ano a partir da data de recebimento, pelo 
Depositário, da notificação de retirada, ou em data posterior que poderá 
ser especificada na notificação de retirada.” Então, a saída dos EUA só 
terá efeito depois de doze meses.

Acontece que, mesmo que demore a sua saída oficial, Trump 
pode ignorar os termos do Acordo de Paris, visto que o acordo não prevê 
sanções para os países que não cumprem o compromisso.

 Referente a alegação da justificativa que Trump deu para a saída 
do acordo, o biólogo e conselheiro do CRBio-04, Metkzer (2017) teve um 
artigo publicado no Jornal Estado de Minas, em que critica a atitude do 
presidente, ao manifestar que “[...] é incabível um discurso que alegue que 
um acordo climático é desvantajoso para os cidadãos de um país, uma vez 
que eventos causados pela mudança do clima ocasionaram o desespero e 
a morte de tantos norte-americanos nos últimos anos” (GLOBO, 2018).

A notícia da saída dos Estados Unidos do acordo foi bastante 
criticada, por ser o segundo país que mais emite gases poluentes. Isso 
causou bastante preocupação entre todos. Além disso, o ex-presidente, 
Barack Obama, reagiu a esta notícia, alegando que com essa atitude, 
Trump está rejeitando impactos futuros (GLOBO, 2018).
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Após o anúncio do atual presidente dos EUA, muitos representantes 
de governos e de organizações importantes comentaram tal decisão, entre 
eles, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, que lamentou 
a decisão de seu sucessor. Um dos representantes do Greenpeace, que é 
uma organização global que atua para defender o meio ambiente, disse 
que: “Ao se retirar do Acordo de Paris, Trump transforma EUA de líder do clima 
a um incessável matador do clima” (GLOBO, 2018).

A saída dos EUA do acordo gera consequências em vários pontos. Com 
essa decisão, se coloca em risco a redução de gases poluentes, visto que é um 
dos países que mais poluem. Ainda, referente aos financiamentos, os EUA tinha 
se comprometido em ajudar o fundo, pois é um dos países com mais condições, 
então isso acabará prejudicando os países que necessitam de tal ajuda. Há de se 
lembrar que no protocolo de Quioto, o descumprimento dos EUA e da China, fez 
com que outros países também se desencorajassem, por isso há o receio de que 
possa acontecer o mesmo. 

Conforme um estudo publicado no dia abril de 2016, pelo Governo 
dos Estados Unidos e realizado durante três anos por várias agências federais, 
concluiu-se que até o verão do ano de 2030 poderão ocorrer nos Estados Unidos 
um número de 11 mil mortes a mais, ocasionadas pelo clima e pelo calor 
extremo, e que ainda, no ano de 2100, ocorrerão 27 mil mortes a mais que nos 
dias atuais, causadas pelas altas temperaturas. Sendo assim, é necessário que 
seja feito um maior e mais acelerado esforço para deter a mudança climática. 
A Casa Branca apontou que, futuramente, pode-se aumentar doenças 
transmitidas por insetos e redução do valor nutricional dos alimentos.

Conclusão

Segundo artigo de Castro (2017), publicado na revista Exame: 
“é de apenas 5% a probabilidade de manter o aquecimento global, até o 
fim do século, dentro de um limite de 2 graus Celsius”. Isso demonstra 
que essa meta apenas será atingida com um enorme esforço maciçamente 
sustentado por todas as frentes pelos próximos oitenta anos. 

Ainda, segundo esse artigo (2017, p. 1): “é de 1% a chance 
de cumprir a meta estabelecida pelo Acordo de Paris, de manter as 
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temperaturas médias abaixo de 1,5 grau Celsius nesse período”. Logo, 
é perceptível que mesmo que todas as medidas possíveis para que seja 
diminuído o índice de gases que formam o efeito estufa lançados na 
atmosfera sejam tomadas, a chance de que as metas do Acordo de Paris 
sejam alcançadas são mínimas. 

De acordo com Castro (2017), muitos climatologistas afirmam que 
catástrofes climáticas podem se tornar incontroláveis com um aumento de 
2 graus Celsius na temperatura média do planeta e é de 90% as chances de 
que as temperaturas médias aumentem para um valor entre 2 e 4,9 graus 
Celsius, e que a população deverá chegar a 11 bilhões de habitantes em 
2100. 

Segundo Maciel (2015), as contribuições dos países do Acordo 
de Paris (que representam 75% das nações mundiais, e que foram 
responsáveis por 86% do total de emissões de gases que formam o efeito 
estufa em 2010) são insuficientes para limitar o aumento de temperatura 
a 2 graus célsius até o final do século. Ainda, segundo Maciel (2015, p. 
1): “(...) se todos cumprirem o que prometeram, conseguiremos evitar um 
futuro dramático de extremos do clima. Porém, não nos esquivaremos do 
aumento de 2,7ºC na temperatura média global nos próximos 75 anos”. 

No cenário mais otimista, o mundo terá deixado de emitir quatro 
gigatoneladas de CO2 para a atmosfera em 2030. Em outro cenário, 
em que nem todos os 146 países reduzam emissões como prometeram, 
a temperatura média global pode subir perigosamente entre 4ºC a 5ºC 
até 2100, o que desencadearia mais efeitos das mudanças climáticas, 
como intensificação de ondas de calor, aumento do nível do mar, secas 
e tempestades (MACIEL, 2015, p. 1).

Como é visto, além de ser mínima a chance de que as metas do 
acordo de Paris sejam cumpridas, é provável que a temperatura média 
global aumente em mais que o dobro da temperatura média considerada 
pelos climatologistas como uma temperatura média global em que 
catástrofes climáticas se tornam incontroláveis.

Conforme um artigo publicado no site Observador (2018, p. 1), “se 
até 2100, a temperatura subir três graus, dezenas de cidades pelo mundo 
inteiro ficarão completamente submersas”. Segundo o artigo, ainda, a 
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cidade de Osaka, no Japão, praticamente desaparecerá, Alexandria, no 
Egito, terá oito milhões de pessoas desabrigadas, e Xangai, na China, terá 
17,5 milhões de pessoas desabrigadas, sendo que no mundo inteiro 275 
milhões de pessoas ficarão desalojadas.

Conforme observado, mesmo que o Acordo de Paris seja 
cumprido, por todos os países comprometidos, haverá catástrofes 
ambientais em consequência do aumento da temperatura global. Sendo 
assim, os líderes mundiais devem unir esforços para que, outros acordos, 
que complementem o Acordo de Paris, sejam efetuados, e assim as 
consequências das catástrofes possam ser preventivamente minimizadas.
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O CASO HERZOG: ANÁLISE DE UMA DAS 
GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

PRATICADAS PELO ESTADO BRASILEIRO

Andressa Antônia Strada
Leticia Santos Picada

Introdução

O nome “Vladimir Herzog” ganhou destaque nas manchetes 
nacionais e internacionais durante a Ditatura Militar de 1964-1985, 
quando foi convocado para dar satisfações sobre sua participação 
política e, em meio a seu questionário, foi torturado e após morto. Os 
militares envolvidos tentaram contornar o caso montando cenário em que 
supostamente Vladimir teria se suicidado com um pedaço de tecido. 

O “caso Herzog” é um exemplo das graves violações de direitos 
humanos perpetradas pelo Estado no período da ditadura militar brasileira 
(1964-1985). Desde a morte de Herzog, a família reclama por justiça à 
sua memória, a fim de que o Estado brasileiro seja declarado responsável 
por sua morte, sendo restabelecida a verdade.

O caso tramitou perante o juizado federal brasileiro, porém não 
teve sucesso, o alcançado foi sua certidão de óbito que passou a constar que 
sua morte foi consequência das torturas que sofrera e a responsabilidade 
de União não foi apurada. A família então procurou o CEJIL (Centro 
de Justiça e Direito Internacional) para que o caso fosse apresentado 
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde o caso já foi 
analisado e emitido relatório, o qual o Brasil não cumpriu, assim passou 
para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para julgamento da 
responsabilidade do país frente a violação dos direitos humanos. 

Realizou-se, assim, pesquisa bibliográfica, para a partir desta 
ser elaborada a pesquisa que possui abordagem hipotética dedutiva. A 
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escolha do tema se justifica em razão de sua repercussão tanto no âmbito 
nacional quanto internacional, em especial no que tange aos direitos 
humanos daqueles que se encontram detidos ou presos.

Após essas considerações iniciais, ressalta-se que a pesquisa está 
estruturada em duas seções. Na primeira há uma abordagem sobre a 
trajetória e vida de Vladimir Herzog, como aconteceu sua morte, e como 
esta foi tratada na época. Após, há uma análise do “caso Herzog e outros” 
perante as instâncias internacionais de proteção aos direitos humanos.

1 A vida de Vladimir Herzog

Foi no cenário da Ditadura Militar, entre 1964 e 1985, que a 
história de Vladimir Herzog ganhou repercussão. Vladimir foi jornalista 
e diretor de canal de televisão, “TV Cultura”, nascido na Iugoslávia, foi 
naturalizado brasileiro, uma vez que foi criado em São Paulo/SP. Seu 
nome de batismo era Vlado, porém, com certo receio da aceitação de seu 
nome no Brasil, decidiu por assinar como Vladimir Herzog. 

Vlado Herzog era seu nome verdadeiro, Vladimir foi o nome que ele 
escolheu assinar, pois imaginava ser menos exótico ao vocabulário 
brasileiro. Vladimir nasceu no dia 27 de junho de 1937, na Iugoslávia, 
em Osijek, onde, posteriormente eclodiria a Segunda Guerra Mundial 
e a perseguição aos judeus. [...] Posteriormente, em 1942, os Herzog 
escolheram o Brasil para fixar-se, onde seu pai trabalhou na área de 
contabilidade e sua mãe se tornou sócia de uma confecção. Quando 
jovem, cursou Filosofia na Universidade de São Paulo. Em 1959 
iniciou a sua carreira de jornalista no jornal O Estado de São Paulo e 
no início da década de 1960 casou-se com Clarice Herzog, a menos 
de dois meses do golpe apoiado por civis e praticado por militares 
ao governo de João Goulard. Vladimir começou a trabalhar com 
televisão em 1963, sendo contratado dois anos depois pelo Serviço 
Brasileiro da BBC, mudando-se para Londres, onde nasceram seus 
dois filhos, Ivo e André. No período em que viveu em Londres, teve a 
oportunidade de conciliar o jornalismo com o cinema, descobrindo as 
possibilidades da produção de televisão (CELA; SILVA, 2017, p. 38).

Após concluir seu curso de produção em televisão educativa, 
Vlado retornou ao Brasil, e, foi durante a Ditadura Militar, que passou 
a “militar politicamente contra o regime de governo, alinhando-se ao 
Comunismo, valendo-se ainda do fato de ser jornalista e poder contar 
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com os veículos de imprensa para realizar críticas ao governo” (CELA; 
SILVA, 2017, p. 34). 

Assim, Vladimir começou a ser visto como um inimigo do Estado, 
em razão da militância jornalística que praticava contra o governo e, no 
dia 25 de outubro de 1957, foi detido, no II destacamento de Exército 
de São Paulo, momento em que foi torturado, e após, encontrado morto, 
supostamente por enforcamento (CELA; SILVA, 2017, p. 34). 

A versão oficial da época, apresentada pelos militares, foi a 
de que ele teria se suicidado com um pedaço de tecido de sua roupa, 
e divulgaram a foto do suposto enforcamento, porém, testemunhos de 
jornalistas detidos no mesmo local, apontam que ele foi assassinado sob 
tortura. Além disso, questiona-se o laudo assinado pelos legistas Harry 
Shibata e Arildo T. Viana. 

Apoiando-se nos laudos periciais do Instituto Médico Legal, o 
Relatório acentua a “inexistência de qualquer vício que possa 
desacreditá-los”. No entanto, existe uma incoerência ainda 
inexplicada: o laudo do Exame de Corpo de Delito, dos legistas Harry 
Shibata e Arildo T. Viana, descreve a roupa com que o corpo chegou 
vestido para a necrópsia e essa roupa não é o macacão descrito no 
Laudo de Encontro de Cadáver (com fotos), dos peritos Motoho 
Shiota e Silvio Shibata. A roupa com que chegou ao IML, segundo o 
laudo, é a mesma com que Vladimir Herzog saíra de casa pela manhã, 
para se apresentar (INSTITUTO VLADIMIR HERZOG, 2017). 

A situação também foi noticiada no livro “Tempos de reportagem: 
histórias que marcam o jornalismo brasileiro”, que conta com relatos de 
colegas de profissão de Vladimir Herzog, tendo como um dos principais 
contribuidores o Audálio Dantas, presidente do sindicato dos jornalistas 
de São Paulo na época da Ditadura Militar, que teve a iniciativa de efetuar 
a denúncia sobre as omissões no caso de Herzog. Dantas (2012, p. 208) 
afirma:

O Vladimir Herzog, muita gente não sabe, estava sendo procurado 
pelos órgãos de repressão da ditadura militar acusado de pertencer 
ao Partido Comunista. Foi preso no sábado de manhã, 25 de outubro 
de 1975, e no mesmo dia, à tarde, ele morreu no doi-Codi, aqui perto 
do quartel do 2º Exército. Era uma dependência do 2.º Exército. E 
o Sindicato dos Jornalistas, no dia seguinte, denunciou isso, porque 
dezenas de outras mortes tinham acontecido sem denúncia. E nós 
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resolvemos denunciar. Quando eu digo “nós”, refiro-me ao grupo 
que estava lá: primeiro a diretoria do sindicato, depois a categoria. 
Denunciamos nos seguintes termos, o que era muito ousado para a 
época: responsabilizávamos as autoridades militares pela morte do 
Herzog porque quem tem um preso sob sua guarda — isso é um 
conceito universal — é responsável pela sua integridade física.

A denúncia circulou rapidamente mesmo diante do cenário pesado 
de censura, Audálio Dantas esclareceu que foi em reunião da diretoria 
do sindicato, um dia após o assassinato, que fizeram a nota a qual 
denunciava sobre o ocorrido. Mesmo estando sob censura, o sindicado 
teve importante papel, pois a resistência democrática nasceu dentro desse 
sindicato e acabou levando ao fim da ditadura (DANTAS, 2012, p. 209). 

A morte do colega de profissão e tão querido ao grupo, contribui 
para a mudança do cenário em que o país se encontrava, por menor que 
fosse a tentativa, o sindicato e os jornalistas estavam dispostos a encarar 
os fatos. 

A morte do Vlado fez com que alguns jornalistas tomassem vergonha 
e começassem a perder o medo. E alguns donos de jornais também. 
O caso da Folha, depois, se der tempo, eu conto. Aí houve uma 
semana de tensão, porque nessa nota nós fizemos uma coisa que foi 
importantíssima. Dissemos tudo o que tínhamos a dizer e no final 
convidamos para o enterro no dia seguinte. Então ficamos com o 
morto como testemunha praticamente dois dias. E isso foi num 
crescendo (DANTAS, 2012, p. 209).

A morte de Vladimir tomou tamanha repercussão social que no 
dia de seu culto ecumênico, uma vez que Vlado era judeu, se fizeram 
presentes oito mil pessoas, as quais não couberam na catedral, trasladaram 
assim para a praça e, aí é o marco inicial da queda da ditadura (DANTAS, 
2012, p. 210).

Mesmo diante de tanto medo, alguns jornalistas mantiveram a 
coragem e arriscaram publicando uma matéria no jornal “O Estado de 
São Paulo”, mas não foi apenas neste jornal que a história de tortura e 
morte no regime militar foram destaques, em outros, como por exemplo 
“A Folha de São Paulo” e, um jornal que hoje não se encontra mais em 
circulação, “A Gazeta Mercantil”. 

Mesmo assim, o medo enfrentado foi grande, a sociedade suportava 
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aquela situação, pela falta de coragem em dar um basta e mesmo após a 
denúncia e o fim do regime as pessoas se sentiam intimidadas em falar 
do assunto. Esse momento histórico e difícil se faz muito presente na 
memória delas, como elucida Dantas (2012, p. 210):

Audálio: Esse medo no momento, que era o medo da repressão, eu 
acho que ele se internalizou de tal forma que depois se transformou 
em medo de, digamos, tratar do assunto. Uma inibição muito forte 
de tratar do assunto. Esse medo, antes, tinha um sentido quase físico. 
Um dia surgiu um boato de que havia uma bomba no Sindicato dos 
Jornalistas. Evidentemente todo mundo ficou assustado e buscando 
meios de como tratar desse assunto. A primeira coisa: vamos dar 
ciência às autoridades policiais de que está havendo esse negócio 
aqui. E eu me lembro muito bem que eu falei, não lembro se foi com o 
delegado Romeu Tuma, que era o chefe do Dops — Departamento de 
Ordem Política e Social de São Paulo. Aí ele disse: “Tu queres que eu 
mande aí um pessoal de segurança?” Não, por favor, não manda, não 
manda! Quer dizer, a gente tinha mais medo da polícia e dos militares 
do que até de uma bomba que eventualmente estivesse ali. Eu acho 
que todas essas coisas intervieram para que eu tivesse essa frustração, 
esse medo de tocar no assunto. [...].

Após anos em busca de justiça, o caso de Vladimir Herzog chegou 
no ano de 2015 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 
com a finalidade de ser apurada a responsabilidade do Estado brasileiro 
no que tange não somente a morte deste jornalista, mas a morte de tantas 
outras pessoas que estavam sob guarda do governo e no dia seguinte 
foram encontradas mortas em suas celas. 

2 O caso Vladimir Herzog versus Brasil frente a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é órgão 
parte da Organização dos Estados Americanos, sendo que “A Carta da 
Organização dos Estados Americanos (Carta da OEA) é o tratado que criou 
essa entidade. Foi firmada em 1948 (Decreto 30.544, de 14/02/1952)” 
(PORTELA, 2014, p. 928). 

A Organização dos Estados Americanos (OEA) administra todo 
o sistema interamericano, ou seja, monitora o cumprimento dos tratados 
assinados pelos Estados que, geograficamente, estão na América. O 
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sistema é composto por tratados então voltados à proteção da dignidade 
humana, bem como por órgãos competentes que monitoraram e exigem 
que os Estados-membros cumpram com seus compromissos. Cabe 
destacar que os órgãos competentes para tais atividades são a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (PORTELA, 2014, p. 927). 

O “Pacto de San José”, declarado na cidade de San José, capital 
de Costa Rica, também conhecido como “Convenção Americana de 
Direitos Humanos”, vigente desde 1969 é um dos documentos principais 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O Brasil, como país 
americano, aderiu ao Pacto, sendo este promulgado pelo Decreto nº 678, 
de 06 de novembro de 1992, e no mesmo ano o país o ratificou. Logo, a 
Comissão possui competência para julgar os casos em que o Brasil seja 
parte. 

A competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
alcança todos os Estados-partes da Convenção Americana, em 
relação aos direitos humanos nela consagrados. Alcança ainda todos 
os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, em 
relação aos direitos consagrados na Declaração Americana de 1948 
(PIOVESAN, 2013, p. 345). 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) está 
prevista e regida pela Carta da OEA (Organização dos Estados Americanos) 
em seu artigo 112, e possui como primordial função promover o respeito e 
proteção dos direitos humanos, servindo também como órgão consultivo 
da OEA (ACCIOLY, et al., 2012, p. 682). Fundada no ano de 1959, é 
integrada por sete membros, peritos em direitos humanos e eleitos pela 
Assembleia Geral da OEA. 

Ressalta-se que a Comissão tem por finalidade não somente 
a proteção e observância dos direitos humanos, mas também de 
processamento e análise de petições com o intuito de determinar a 
responsabilidade internacional de um Estado, uma vez que este tenha 
violado direito humano previsto no tratado internacional o qual seja parte. 

Trata-se de um órgão importantíssimo da OEA e um dos que têm 
atuação mais visível dentro da organização, notadamente quando 
assume as queixas individuais de cidadãos de Estados-membros e dá 
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início ao procedimento de responsabilização internacional do Estado 
por violação de direitos humanos. A Comissão é, ao mesmo tempo, 
órgão da OEA e órgão da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), servindo de instância 
para a promoção e proteção dos direitos humanos dos cidadãos do 
continente americano (MAZZUOLI, 2011 p. 661). 

Uma vez que a Comissão visa proteger e promover os direitos 
humanos e, um cidadão de um Estado-membro tiver um dos seus direitos 
violados, para que o caso chegue até instância internacional, é necessário 
que seja julgado no sistema interno de seu país e, assim, apurada a 
responsabilidade frente a estes direitos. Foi o que aconteceu no caso 
“Herzog e outros vs. Brasil”, primeiramente ocorreram julgamentos nos 
órgãos competentes internos, para somente depois o caso ser submetido 
para a Comissão e a Corte.

Ao torturarem Vladimir, os agentes violaram o parágrafo 14 do 
artigo 150 da Constituição na época vigente, o qual afirmava que “impõe-
se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral do detendo 
e do presidiário” (BRASIL, 1967). Cabe destacar que não houve apenas a 
violação de um direito, mas a violação de um direito e garantia individual, 
uma vez que o referido parágrafo encontra-se no capítulo “Dos Direitos e 
Garantias Individuais”. 

Em razão dessa violação de direito, Clarice Herzog e seus filhos 
Ivo e André, no ano de 1976, intentaram com ação declaratória na Justiça 
Federal de São Paulo contra a União Federal, visando indenização à 
família em razão da prisão, torturas e morte de Vladimir Herzog, uma 
vez que haviam juntado provas suficientes para contrapor o inquérito 
policial realizado na época do acontecido, o qual afirmava o suicídio do 
jornalista. A inicial declarava que no dia 24 de outubro de 1975, Vladimir 
compareceu às dependências do DOI/CODI do II Exército e no final da 
tarde do dia seguinte, o Comando do II Exército lançou nota sobre a morte 
de Vladimir. (OAB/SP, 2014). 

Após distribuição da inicial, o Estado se defendeu, pedindo que 
a ação declaratória fosse inadmitida, entretanto, o processo seguiu, e no 
ano de 1978 foi proferida sentença do juiz federal em que declara que o 
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jornalista foi detido, bem como morto em razão das graves torturas que 
sofrera. 

Em 1979, por corajosa decisão do juiz Márcio José de Morais em 
processo movido pela família Herzog, a Justiça brasileira condenou a 
União pelo assassinato de Vlado. Apenas em 2013, a família teve nas 
mãos uma nova certidão de óbito, na qual a morte foi registrada como 
resultado de “lesões e maus tratos” infligidos no “II Exército (DOI-
CODI)” – um eufemismo ainda para abuso, tortura, homicídio, mas 
mesmo assim significativo de uma enorme transformação política 
ocorrida no Brasil com o impulso das forças democráticas que não 
esmoreceram diante do poder fardado e da violência (INSTITUTO 
VLADIMIR HERZOG, [s.a.]).

A aprovação da Lei da Anistia, contudo, trouxe péssimas 
consequências ao processo, uma vez que, com base nesta, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo determinou o trancamento do inquérito policial, 
que anteriormente foi reaberto para apuração de novas circunstâncias 
relacionadas ao caso, por considerar que os crimes ali descritos eram 
objeto da aplicação da referida lei.

5 de março de 2008: Com base em fatos novos, procuradores do 
Ministério Público Federal encaminharam uma representação à 
divisão criminal da Procuradoria da República, para que fosse 
instaurada uma persecução penal em face dos responsáveis pelo crime 
de homicídio e tortura contra Vladimir Herzog. 

19 de novembro de 2014: O representante do Ministério Público 
Federal com prerrogativa criminal proferiu seu parecer pelo 
arquivamento da investigação, argumentando que o trancamento do 
inquérito policial anterior havia feito coisa julgada material, e não 
poderia ser novamente processado.

9 de janeiro de 2009: o pedido de arquivamento é acolhido pela Juíza 
Federal competente, que defende ainda que os crimes praticados 
pelos agentes da ditatura militar estariam prescritos (INSTITUTO 
VLADIMIR HERZOG, [s.a.]). 

Após todo trâmite interno e o arquivamento do processo na 
vara federal, o caso Vladimir Herzog foi levado, no ano de 2009, até 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos por meio do CEJIL 
(Centro de Justiça e Direito Internacional). Decorridos seis anos, a 
CIDH deu o seu parecer através do “Relatório de Mérito nº 71/2015”, 
momento em que concluiu sobre a responsabilidade do Estado brasileiro 
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no que tange a violação aos direitos à vida, à liberdade e à integridade 
pessoal, bem como recomendou ao Brasil que investigasse e identificasse 
os responsáveis pela detenção, tortura e morte de Herzog (INSTITUTO 
VLADIMIR HERZOG, [s.a.]).

Devido ao não cumprimento do que foi recomendado ao Estado 
brasileiro, a Comissão então decidiu no ano de 2016, apresentar o caso 
à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E no mesmo ano foi 
“submetido à Corte o Escrito de Petições, Argumentos e Provas dos 
representantes da vítima e seus familiares” (INSTITUTO VLADIMIR 
HERZOG, [s.a.]), e, assim, o Brasil se manifestou, apresentando então 
sua contestação. 

Em 2017 foi realizada audiência pública em San José, cidade sede 
da Corte Interamericana, havendo assim a presença dos representantes 
da vítima, do Estado, bem como peritos e demais familiares envolvidos. 

No último dia 24 de maio de 2017, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos analisou o caso sobre a morte do jornalista 
Vladimir Herzog. A audiência, que aconteceu em San José, na Costa 
Rica, avaliou a situação de impunidade em que se encontram a 
detenção arbitrária, a tortura e a morte de Herzog, ocorridas em 25 
de outubro de 1975. Clarice Herzog, mulher de Vlado na época do 
assassinato e, atualmente, presidente do Instituto Vladimir Herzog, 
relatou os impactos sofridos em decorrência da obstrução ao acesso 
à verdade e da ausência de justiça, uma vez que não houve qualquer 
responsabilização. Seu depoimento foi seguido do testemunho do Dr. 
Marlon Weichert, Procurador da República, que informou a Corte 
sobre sua atuação ao representar o caso solicitando investigação 
na Justiça Federal. [...] Na última parte da audiência, o Centro pela 
Justiça e o Direito Internacional (Cejil), que representa a vítima e seus 
familiares, apresentou suas alegações orais, apresentando o contexto, 
os fatos, o direito violado e as reparações solicitadas no processo. 
Por fim o Estado brasileiro e seus representantes apresentaram suas 
alegações orais de defesa. Agora, a corte tem até sete meses para 
anunciar sua decisão (INSTITUTO VLADIMIR HERZOG, [s.a.]). 

A decisão da Corte Interamericana foi proferida em julho de 
2018 e representou um avanço na proteção dos direitos humanos, pois 
condenou o Brasil pela falta de investigação, julgamento e punição dos 
responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista.

A decisão da Corte, extremamente importante para a luta de 
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Memória, Verdade e Justiça no Brasil, reconhece o caráter de 
crime de lesa-humanidade no assassinato de Vlado, o que o torna 
um crime imprescritível. Cabe ao Estado brasileiro assumir a sua 
responsabilidade e dar seguimento às medidas de reparação ordenadas 
pela CIDH, especialmente a retomada da investigação e do processo 
penal acerca dos fatos ocorridos em 25 de outubro de 1975. E cabe 
à sociedade civil cobrar com urgência do Supremo Tribunal Federal 
(STF) a reinterpretação da Lei de Anistia, confirmando a decisão da 
Corte de que não é aceitável a impunidade a torturadores e assassinos 
a serviço do Estado (INSTITUTO VLADIMIR HERZOG, 2018).

A condenação do Estado brasileiro depende, agora, da reabertura 
da investigação e do processo para responsabilizar os militares que 
cometeram o assassinato de Vladimir Herzog. Além disso, é importante 
que o Poder Judiciário brasileiro atue de forma que vá ao encontro da 
proteção dos direitos humanos.

Conclusão

Vladimir foi figura importante durante a Ditatura Militar, pois sua 
morte representou o marco inicial para o fim do regime. Os militares, na 
época, afirmaram que Vladimir havia se enforcado com pedaço de tecido 
de sua roupa, e assim, o inquérito militar foi concluído. Porém a família 
de Herzog e seus colegas de profissão não acreditaram que ele pudesse 
ter se suicidado e, assim, intentaram com ação declaratória visando não 
somente a responsabilização da União por violar o direito da integridade 
física e moral do detido, mas também pela alteração da certidão de óbito, 
a qual constava suicídio. 

No ano de 2013 finalmente ocorreu alteração da certidão de óbito, 
porém o Brasil não foi responsabilizado muito menos procurou punir 
os responsáveis na época pela integridade física e moral de Vladimir. 
Uma vez que todas as instâncias internas do país foram acionadas, a 
família se viu sem saídas e recorreu então à CEJIL (Centro de Justiça 
e Direito Internacional) para que o caso fosse apresentado à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. 

A Comissão Interamericana apresentou seu parecer sobre o 
caso, recomentando que o Brasil apurasse os responsáveis pela morte 
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de Vladimir e os apresentassem, porém o país não fez o recomentado, 
assim, a Comissão levou o caso até a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, última jurisdição competente para analisar o caso e apresentar 
seu parecer. 

O julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
foi no sentido de condenar o Estado Brasileiro pela não apuração e 
responsabilização dos militares que cometeram o assassinato de Vladimir 
Herzog, motivo pelo qual determinaram que o processo seja reaberto e os 
responsáveis punidos. Além disso, é preciso que os poderes estatais atuem 
de forma complementar aos sistemas internacional e regionais de direitos 
humanos, a fim de garantir a efetividade desses direitos. A condenação do 
Brasil ante a violação do direito à vida, à liberdade e à integridade pessoal 
do Vladimir Herzog, representa uma conquista não apenas neste caso, 
mas em todos aqueles que os indivíduos morreram durante a Ditatura 
Militar e suas mortes foram contornadas e falsificadas. 
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Introdução

O presente artigo versa sobre as teorias do universalismo cultural, 
relativismo cultural e multicultarismo e a efetivação dos direitos das 
mulheres, tendo como inspiração a história de vida da modelo Waris 
Dirie, nascida na Somália, África, que passou pela mutilação genital na 
infância, e, se tornou Embaixadora da ONU (Organização das Nações 
Unidas) no combate a esta prática. 

O objetivo da pesquisa é determinar no que consiste cada uma 
das teorias referidas como forma de demonstrar as visões sobre a 
internacionalização dos direitos das mulheres com relação à Mutilação 
Genital Feminina (MGF)1. 

A partir da exibição do filme “Flor do Deserto”, foi observada 
a ocorrência da MGF, e a partir da análise de livros, doutrinas e artigos 
científicos foram definidas as diferentes interpretações sobre a aplicação 
dos direitos humanos, motivo pelo qual a pesquisa caracteriza-se, 
metodologicamente, como qualitativa bibliográfica. 

A pesquisa bibliográfica é uma das principais modalidades a que 
o pesquisador jurídico geralmente se dedica. “[...] nesse caso, a revisão 

1 A sigla MGF é utilizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), para a expressão: 
mutilação genital feminina.
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bibliográfica dá apoio à análise, à construção de hipóteses, e à formulação 
do problema de pesquisa” (HENRIQUES; MEDEIROS, 2017, p. 106-
107). 

Assim, a pesquisa tem como aportes teóricos básicos, dentre 
outros, autores como: Piovesan (2006 e 2012) e Santos (1997), que 
tratam das teorias dos direitos humanos sobre universalismo cultural, 
relativismo cultural e multiculturalismo; e como Santos e Pimentel 
(2015) e Piacentini (2007) que versam sobre a questão da Mutilação 
Genital Feminina, delimitando o conceito e o entendimento. E, também, 
pesquisa em Guia Europeu sobre a questão da MGF, de como proceder 
com mulheres que passaram pela prática, visto o grande contingente de 
imigrantes e refugiados que chegam no continente europeu todos os anos. 
A pesquisa caracteriza-se, ainda, como documental. Segundo Henrique e 
Medeiros (2017, p. 107):

[...] na pesquisa documental a fonte principal da pesquisa são 
documentos de outro tipo: cartas, bilhetes, relatórios, contratos, 
atas, biografias, arquivos públicos, arquivos privados, (instituições 
empresariais, sindicatos, instituições militares, paróquias, mosteiros, 
congregações religiosas, etc.), documentos oficiais, fotografias, 
vídeos, filmes, gravações sonoras, disquetes, DVD, etc. [...].

 Neste caso, a fonte documental é o filme “Flor do Deserto” (2009), 
cuja história relata a autobiografia da modelo internacional Waris Dirie e 
suscita a discussão sobre a violação dos direitos humanos nos casos em 
que ocorre a mutilação da genital feminina.

Ressalta-se, que apesar da publicização da prática e da tentativa, 
por parte dos Organismos Internacionais, de cessar a violação dos direitos, 
atualmente, os números de meninas circuncisadas ainda é muito alto, com 
justificativa de que o ato é milenar e parte dos costumes das Tribos.

1 A vida de Waris Dirie

A história de vida da modelo de origem somali Waris Dirie 
apresentada pelo filme “Flor do Deserto2” (2009), dirigido por Sherry 

2 O filme é uma adaptação da biografia que se tornou um Bestseller 
internacional de título original “The desertflower”. Foi escrita pela 
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Hormann, revela a questão da Mutilação Genital Feminina, fazendo uma 
indagação sobre a legitimidade desta prática, bem como as consequências 
para as mulheres. 

O filme expõe a adaptação da modelo a uma nova cultura e o 
choque provocado com os costumes da sua cultura de origem, pois ela 
descobre ser “diferente” das mulheres de cultura ocidental, se deparando 
pela primeira vez com a noção de que teve sua liberdade de escolha 
usurpada, por ter passado pelo processo de Mutilação Genital Feminina 
com três anos de idade em sua tribo na Somália.

Com treze anos, Waris foge de sua tribo na Somália, pois seria 
obrigada a casar-se com um homem mais velho do qual seria a quarta 
esposa. Atravessa o deserto sozinha, chega à casa de sua avó em 
Mogadíscio, capital do país, e de lá vai para Londres para trabalhar de 
faxineira na Embaixada da Somália. Após um golpe de Estado em seu 
país, seria obrigada a voltar para a África, mas decide ficar e conhece uma 
moça que a acolhe e ajuda na busca de emprego. No seu local de trabalho 
é “descoberta” por um fotógrafo famoso que a ajuda a entrar no mundo 
da moda internacional, quando se torna conhecida e consegue expor sua 
história.

2 A mutilação genital feminina e as teorias do universalismo e 
relativismo cultural

Com o avanço da globalização, a prática da Mutilação Genital 
Feminina foi apresentada para todo mundo, “hoje em dia, o local torna-se 
global: os migrantes transportam consigo as suas culturas e a prática acaba 
por generalizar-se entre as diásporas em todo o mundo (Europa, Estados 
Unidos da América, Canadá, Austrália, entre outros)”. (KAPLAN; 
SEOANE, 2014, p. 29). A mutilação, segundo Santos e Pimentel (2015, 
p. 45-46) é conceituada como:

própria modelo Waris Dirie e por Catheleen Muller. Sendo Bestseller uma 
expressão que foi importada para a língua portuguesa vinda do inglês, o 
significado é: o mais vendido, utilizada ao redor do mundo para se referir 
a livros que tem grandes marcas quanto ao número de vendas.
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[...] “circuncisão feminina”, excisão ou infibulação, 
denominada na literatura médica como” mutilação 
genital feminina” (MGF), tem diferentes níveis de 
mutilação, incluindo a extirpação do clitóris, pequenos 
e grandes lábios ou retirada da genitália por completo, 
deixando apenas um orifício deformado para fluir a 
urina e a menstruação [...].

Conforme Piacentini (2007, p. 119-120), “[...] O costume e a 
tradição são as razões mais comumente utilizadas para justificar a MGF. 
É a mutilação que define quem pertence ao grupo, sendo, portanto, parte 
da identidade”, pois ela serve como base para o que entendem como a 
purificação da mulher.

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU)3 
do ano de 2017, a Mutilação Genital Feminina, ainda ocorre em trinta 
países, três continentes e aproximadamente 200 milhões de mulheres já 
sofreram esta intervenção. “A mutilação é prática corrente em mulheres 
africanas há mais de três mil anos e também está inserida na cultura de 
países árabes e islâmicos, bem como no continente asiático, ainda que em 
menor proporção” (SANTOS; PIMENTEL, 2015, p. 45). Historicamente, 
segundo Falcão, (2014, p. 33):

a primeira referência explícita à circuncisão feminina foi feita pelo 
geógrafo e historiador grego Estrabão, por volta do século I a. C., 
relatando a forma como a prática era zelosamente realizada no 
Egito. Existem provas, porém, de que a circuncisão feminina pode 
ter sido uma prática comum nesta região mesmo antes desse período. 
Descrições mais detalhadas começaram a surgir, de acordo com Sara 
Johnsdotter, durante os séculos XV e XVI com as viagens europeias 
a África. Foi mais tarde (principalmente nos séculos XVIII e XIX) 
que diferentes interpretações se debruçaram sobre as finalidades da 
prática, tendo originado debates a nível moral, a par de considerações 
higiênicas e estéticas. No entanto, as origens do C/MGF permanecem 
desconhecidas.

 A forma como a mutilação é praticada, bem como a idade, varia 
conforme o país ou região, e quem realiza o procedimento, na maioria 
das vezes, é uma mulher anciã da comunidade. “[...] o mais frequente 

3 Informações retirada do site da ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/. Acesso 
em: 27 ago. 2018.
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é que não se tome nenhuma medida para diminuir a dor. A mutilação 
se leva a cabo com um vidro quebrado, a tampa de uma lata, tesouras, 
uma navalha ou outro instrumento cortante” (PIACENTINI, 2007, p. 
119), com consequências durante toda vida, podendo inclusive ser fatais. 
A MGF, portanto, é um procedimento feito sem anestesia, sem uso de 
antibióticos, sem a mínima condição de higiene, com instrumentos 
contaminados, podendo gerar o maior número possível de complicações 
que se possa imaginar. São as próprias mulheres que levam suas filhas 
para realizar a circuncisão, tudo tido como normal e necessário já que 
conforme Piacentini, (2007, p. 121):

[...] não excisadas são rejeitadas para o casamento, há o divórcio para 
aquelas que não passaram pela MGF, canções depreciativas, exibição 
pública de mulheres se submetendo à MGF antes de casarem-se, 
propagação do medo do desconhecido através de feitiços e evocações 
de ancestrais [...]

O universalismo entende que “os direitos humanos decorrem da 
dignidade humana, na qualidade de valor intrínseco à condição humana. 
Defende-se, nessa perspectiva, o mínimo ético irredutível – ainda que 
se possa discutir o alcance desse ‘mínimo ético’ e dos direitos nele 
compreendidos” (PIOVESAN, 2006, p. 16). Por outro lado, o discurso 
universalista pode ser usado de maneira hegemônica, para impor 
concepções uniformes de mundo a todos os povos, que seriam no ponto 
de vista da “verdadeira cultura” a ocidental.

A MGF na visão universal “[...] é reconhecida internacionalmente 
como uma violação dos direitos humanos das mulheres e das raparigas, 
constituindo uma forma de discriminação extrema contra as mulheres. 
[...]” (KAPLAN; SEOANE, 2014, p. 29). Em contrapartida, “[...] a prática 
também está associada ao cuidado que as mães demonstram para com o 
futuro das suas filhas, atribuindo às raparigas uma identidade étnica e de 
gênero” (KAPLAN; SEOANE, 2014, p. 29).

As culturas, no entanto, não são estáticas, são construções 
humanas, se modificam, se refazem, e evoluem ao longo do tempo. No 
entendimento de Piovesan (2012, p. 211-213), não se pode em nome do 
respeito às culturas históricas, proteger violações dos diretos humanos, 
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permitindo o que consideram como atrocidades, pois o indivíduo deve ser 
dotado de liberdade e autonomia.

 Assim para os universalistas a MGF é ato de barbárie e tortura, 
uma prática violenta que causa infecções, doenças, complicações no parto 
e até a morte, a mutilação é um ato dotado de crueldade, que perpetua 
o status inferior de meninas e mulheres em determinadas comunidades. 
“De um ponto de vista antropológico adequado, cada prática – ritualista 
ou não – é compreensível apenas em relação com o seu próprio contexto 
cultural e social. Literalmente, o seu significado é relativo a um conjunto 
específico de valores” (POMPEO, 2014, p. 37).

Já o relativismo diz que a noção de direitos humanos está 
relacionada com cada cultura, não existe uma moral universal, e o ato da 
circuncisão feminina dever ser entendido por tratar-se de um costume de 
três mil anos. Para Piovesan (2012, p. 211), “[...] o pluralismo cultural 
impede a formação de uma moral universal, tornando-se necessário que 
se respeitem as diferentes culturas apresentadas por cada sociedade, bem 
como seu peculiar sistema moral [...]”. O relativismo cultural tem “[...] 
uma postura baseada na perspectiva geral de que não existem culturas 
melhores ou piores per se [...]” (POMPEO, 2014, p. 38).

Para os relativistas, o respeito à cultura dos povos é o pilar das 
sociedades. “[...] A noção universal de direitos humanos é identificada 
como uma noção construída pelo modelo ocidental. O universalismo 
induz, nessa visão, à destruição da diversidade cultural” (PIOVESAN, 
2012, p. 212-213). O relativismo seria uma “[...] experiência mais 
profunda de diversidade cultural, com a rejeição da visão evolucionista 
que caracterizou o pensamento ocidental dominante [...]” (POMPEO, 
2014, p. 38).

Além disso, os relativistas defendem que não se pode defender 
uma visão hegemônica, centrada em uma cultura única: a visão ocidental 
de direitos fundamentais, “[...] 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” (PIOVESAN, 2012, p. 
211).
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Por outro lado, pode se cair na relativização, considerando 
somente a cultura como fonte de validade de um direito ou regra moral, 
para esconder as mais brutais violações aos direitos humanos, as quais 
restariam invisíveis e incontroláveis pela sociedade internacional em 
nome da proteção falaciosa da cultura de certo povo.

É preciso salientar “[...] o perigo de um relativismo extremista, 
absoluto e amoral, no qual a diversidade cultural existe como uma espécie 
de esfera inquestionável de respeito ou legitimidade. [...]” (POMPEO, 
2014, p. 38). É de longa data que “o debate entre os universalistas e os 
relativistas culturais retoma o velho dilema sobre o alcance das normas 
de direitos humanos: podem elas ter um sentido universal ou são 
culturalmente relativas?” (PIOVESAN, 2012, p. 211).

Essa dicotomia possibilitou a ascensão de uma ideia de diálogo 
intercultural, defendida por Boaventura de Sousa Santos, a partir de uma 
teoria denominada multiculturalismo, objeto de assunto da próxima seção.

3 O multiculturalismo e a proteção dos direitos humanos das mulheres

O multiculturalismo surge defendendo o diálogo intercultural 
na busca por uma concepção multicultural de direitos humanos. “Para 
poderem operar como forma de cosmopolitismo, como globalização de 
baixo-para-cima ou contra hegemônica, os direitos humanos têm que ser 
reconceptualizados como multiculturais” (SANTOS, 1997, p. 19). 

Conforme Santos (1997, p. 19), cada cultura possui sua concepção 
de dignidade humana, mas é incompleta, a proteção dos direitos deve 
considerar os sistemas e as circunstâncias de cada sociedade na busca 
de uma internacionalização efetiva. O multiculturalismo “[...] é pré-
condição de uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a 
competência global e a legitimidade local, que constituem os dois atributos 
de uma política contra hegemônica de direitos humanos no nosso tempo”.

Todos os seres humanos já nascem dentro de uma cultura pré-
determinada, já existente, com suas crenças e sistemas de valores, mas 
isto não significa que não se possa superar visões relativistas extremadas, 
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que simplesmente rejeitam o universalismo. Conforme Gómez e Thill, 
(2014, p. 159):

Enquanto todas as culturas merecem ser reconhecidas como igualmente 
válidas devemos, no entanto, lembrar que, devido às relações de 
poder do patriarcado, a precedência dos denominados ‘direitos dos 
grupos’ sobre os direitos individuais (baseados na ‘intocabilidade’ das 
culturas, na superioridade dos preceitos religiosos e no relativismo 
cultural) provavelmente reforçará a posição subalterna das mulheres.

 Ninguém deve ser obrigado fazer algo, violando seus direitos, 
pela sua cultura de origem, sem ter a possibilidade de analisar, ponderando 
outras visões, e a partir disso avaliar crenças e práticas. “De acordo com 
esta visão, algum tipo de universalismo moral –relativamente minimal 
mas consistente nos seus conceitos abstratos gerais, como os direitos 
humanos – é perfeitamente compatível com o multiculturalismo” (THILL, 
2014, p. 102).

É cogente buscar o equilíbrio entre os direitos humanos individuais 
e o multiculturalismo, já no que tange a MGF em um contexto de mundo 
globalizado Santinho e Casado (2014, p. 101) ressaltam que devem ser 
considerar os seguintes aspectos:

1. Os direitos humanos são frequentemente retratados como valores 
morais ocidentais e associados a imposições políticas historicamente 
ancoradas no colonialismo. 2. Os direitos humanos tornaram-se numa 
preocupação também para os países não-ocidentais, mas é importante 
compreender se eles estão implementados de facto em contextos 
locais e de que forma(s). 3. Algumas intervenções institucionais 
desenvolvem uma tendência racista ao rotular o C/MGF como uma 
prática bárbara que pertence a culturas ‘retrógradas’, nas quais o 
papel das mulheres é constantemente relegado para uma posição 
subordinada. Deve notar-se que situações análogas em contextos 
ocidentais, que resultam de pressões sociais relacionadas com a 
estética, fazem com que as mulheres se submetam a procedimentos 
cirúrgicos como o aumento ou a redução dos grandes lábios, redução 
do clitóris, das dobras vaginais ou, a outros níveis, anorexia. 4. A 
aplicação dos direitos humanos deveria esforçar-se pela salvaguarda 
da dignidade humana. Isto implica um trabalho etnográfico detalhado, 
assente no significado social, simbólico e económico do C/MGF, ao 
invés de demonizar os que a praticam. Será uma oportunidade para 
criar um diálogo intercultural que é introspetivo e profundo e que 
respeita essa dignidade. 5. Considerando os aspetos relacionados 
com a globalização, a cultura deveria ser entendida como estando 
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constantemente em transformação e não como algo essencializado.

A história ressalta que as sociedades podem criar práticas 
sociais repreensíveis, justificadas sob falsos argumentos, para fortalecer 
estruturas de poder ou manter o status quo para certos grupos na sociedade. 
Felizmente, também se sabe que as práticas sociais não são estáticas e 
que elas podem mudar, conforme nosso entendimento evolui. Esta prática 
tem o intuito de garantir que mulheres assumam papéis subservientes 
em relação aos homens com quem eventualmente se casarão, pois são 
consideradas seres inferiores. A MGF é uma violação flagrante dos 
direitos humanos de meninas e mulheres.

A MGF provoca complicações físicas a curto prazo e a longo 
prazo. Quanto a primeira, a dor é tão insuportável, provocando graves 
hemorragias para a criança, pois esse procedimento é realizado em 
menores, de aproximadamente quatro a quatorze anos. Quanto a segunda, 
quando a menina sobrevive a tudo isso, ela vai carregar consequências 
por toda vida (PIACENTINI, 2017).

Existem, ainda, complicações sexuais e complicações obstétricas, 
a mortalidade de bebês cujas mães fizeram esse procedimento é 55% 
maior, de quem não fez. Há também complicações psicossociais, pois 
as meninas não são informadas do que vai acontecer, são simplesmente 
levadas para algum lugar e lá dizem que ela vai receber comida, que vai 
haver uma festa e, agarram a criança à força e fazem esse procedimento, 
realizado pelos próprios familiares. E, muitas vezes, essas crianças são 
obrigadas a assistir a mutilação umas das outras (PIACENTINI, 2017).

Infelizmente, segundo a ONU4, até 2030, cerca de 68 milhões 
de meninas e mulheres terão sofrido mutilação genital, e caso nada seja 
feito, as estimativas atuais de 3,9 milhões de meninas mutiladas por ano 
subirão para 4,6 milhões. O aumento de casos de mutilação se deve ao 
crescimento da população vivendo nas comunidades onde a prática ainda 
é realizada. Das 200 milhões de vítimas das práticas existentes hoje, cerca 
de 44 milhões são meninas com 14 anos ou menos. Em contrapartida, 

4 Informações retiradas do site da ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/. 
Acesso em 27 ago. 2018.
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nos países em que o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)5 
e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)6 trabalham em 
conjunto para acabar com a Mutilação Genital Feminina, as meninas são 
hoje um terço menos propensas a serem submetidas a esta prática do que 
em 1997. Segundo dados das agências mencionadas, desde 2008 mais 
de 25 milhões de pessoas em cerca de 18 mil comunidades em 15 países 
repudiaram publicamente a prática, e a incidência da MGF diminuiu 
quase um quarto desde de 2000.

As taxas de Mutilação Genital Feminina são mais propensas a 
cair rapidamente onde as normas sociais são confrontadas, aldeia por 
aldeia, cujos profissionais da saúde se unem para se opor à prática e se 
recusam a realizá-la, e onde leis são promulgadas para fazer desta prática 
um crime. Ninguém, nem as meninas, suas famílias ou comunidades, se 
beneficia econômica ou socialmente em sociedades desiguais, em que 
essa violência contra as meninas é aceita e perpetuada.

Conclusão

Os direitos humanos sempre estão em um embate para serem 
efetivados em todo mundo. Quanto aos diretos das mulheres sua aplicação 
é ainda mais difícil, pois esbarra nas visões das diferentes culturas, 
principalmente, no que tange a forma como é vista e tratada no meio em 
que está inserida. 

Durante séculos, o mundo sequer sabia da existência da prática da 
MGF, e ao tomar conhecimento a seara internacional ficou por décadas 
sem se pronunciar ou propor ações que visassem acabar com este costume. 
A falta de importância dada a questão foi justificada pela não intervenção 

5 Agência de desenvolvimento internacional da ONU que trata de questões populacionais, 
sendo responsável por contribuir com os países para garantir o acesso universal à saúde 
sexual e reprodutiva, incluindo o exercício do direito à maternidade segura.

6 Agência da ONU que tem como missão assegurar que cada criança e cada adolescente 
tenha seus direitos humanos integralmente cumpridos, respeitados e protegidos. Hoje, 
está presente em 191 países. Trabalha em parceria com governos municipais, estaduais 
e federal, sociedade civil, grupos religiosos, mídia, setor privado e outras organizações 
internacionais, incluindo agências das Nações Unidas, para defender os direitos de 
meninas e meninos.
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no sistema cultural existente e, principalmente, por tratar de situações 
que ocorrem com mulheres nos países chamados de Terceiro Mundo, em 
grupos sociais marginalizados.

Muitas mulheres que passaram pelo procedimento da Mutilação 
Genital Feminina acham normal, principalmente quando possuem pouco 
acesso à educação, e não o veem como ato cruel e desumano. A edição 
de leis proibindo a prática da MFG, muitas vezes, não é suficiente para 
que o procedimento seja extinto, como a ratificação do Protocolo sobre os 
Direitos das Mulheres Africanas, que ocorreu em 2006, pois uma mudança 
cultural não ocorre fácil e nem em curto espaço de tempo. As agências das 
Nações Unidas têm defendido a condenação da MGF e organizações de 
direitos humanos ao redor do mundo e da sociedade civil têm promovido 
programas de educação contra a prática.

A possibilidade do acesso a mais educação pelas mulheres seria 
um caminho a ser seguido. A erradicação da Mutilação Genital Feminina 
deve ocorrer, mas não pode configurar ato de imperialismo cultural ou de 
interferência externa. O diálogo intercultural, deve ser a ferramenta para 
operar transformações sempre com vistas ao respeito à dignidade humana 
e a diversidade.
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A SOCIEDADE INTERNACIONAL GLOBALIZADA 
E OS DESAFIOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS

   Domingos Benedetti Rodrigues 
Daniela da Rosa Molinari

1 Introdução

A proposta do presente trabalho é levar à discussão o tema a 
respeito dos resíduos sólidos, que, por sua vez, precisa buscar soluções à 
sua gestão, principalmente numa sociedade de consumo em nível interno 
dos Estados e internacional, onde o descarte torna-se algo inevitável. São 
sociedades da descartabilidade, uma consequência da vida agorista das 
pessoas, como define Bauman, tende ser apressada, num ciclo produzir- 
consumir- descartar, onde a cada dia se produz mais resíduos, na sua 
maioria são destinados inadequadamente. Para o estudo a respeito da 
sociedade internacional globalizada e os desafios da gestão dos resíduos 
sólidos voltados à sustentabilidade, a abordagem está estruturada em três 
momentos, quais sejam: o primeiro versa a respeito de produzir, consumir 
e como descartar, o segundo diz respeito do que fazer com os restos do 
consumo, e, por último, a busca de novos caminhos para a promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

O atual modelo econômico fundado no tripé da produção, do 
consumo e do lucro vem implicando uma ordem de transformações 
socioambientais. Muitas catástrofes ambientais acontecem 
comprometendo o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento humano 
com qualidade. Outros desequilíbrios poderão acontecer se o modelo 
de extração, produção e degradação do meio ambiente continuar nesta 
mesma velocidade.
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 Dentre os diversos impactos negativos, um dos maiores problemas 
ambientais que a sociedade moderna enfrenta é a excessiva geração de 
resíduos sólidos e a disposição inadequada dos mesmos. Não há como 
negar alguns avanços e melhorias na vida das pessoas, como também 
ignorar o problema gerado pelos restos do consumo, pois, o mundo nunca 
teve tantas pessoas, vivendo tanto tempo e com uma ambição tão grande 
de explorar os recursos do planeta, de produzir e consumir os produtos 
deste sistema, quanto na atualidade.

A questão em debate é que as pessoas, na sua maioria, pensam que 
basta colocar o lixo na lixeira e o problema dele está resolvido. Pensamento 
equivocado, pois o problema começa aí. A ausência de tratamento 
adequado desencadeia vários impactos no meio social e ambiental, o 
desafio gira em torno do melhoramento na gestão e no gerenciamento 
dos resíduos sólidos, que envolvem ações políticas e sociais, assim como, 
conciliar o desenvolvimento econômico e tecnológico com as ações de 
responsabilidade socioambiental. 

O Brasil é o quinto maior produtor de descartável do mundo, só 
perde para a União Européia, Estados Unidos, China e Japão (DIÁRIO 
DO CENTRO DO MUNDO). A preocupação da sociedade brasileira com 
a produção de resíduos sólidos não é recente. Já em 2013, o Brasil produzia 
74,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos, o que corresponde um 
aumento de 4,1% a mais que no ano de 2012. Atualmente a preocupação 
só aumenta, pois, deste total de lixo, a grande maioria teve destino 
impróprio e o meio ambiente passa ser a principal vítima pela poluição 
visual, olfativa, obstrução de vias e tubulações de água, contaminação do 
solo e da água, juntamente com a proliferação de doenças. 

Considerando esta problemática que bate na nossa porta e que 
hoje, é impasse para os gestores públicos, a gestão de resíduos sólidos 
tornou-se, nas últimas décadas, um tema de preocupação, o que nos leva 
a perguntar: o que fazer com os restos do consumo e como reduzir esta 
produção? Quais são as dificuldades, os desafios e as alternativas para a 
gestão dos resíduos sólidos na sociedade atual? Questionamentos como 
estes, serão abordados e discutidos ao longo deste trabalho, a fim de 
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identificar ações e possíveis maneiras que possibilitem o Poder Público 
juntamente com o cidadão e a sociedade em geral, gerenciar este problema 
e minimizar os seus impactos ambientais.

2 Produzir, consumir e descartar 

O processo de globalização vem acompanhado de profundas 
transformações no aspecto econômico, social, político, cultural e 
ambiental, que atinge indistintamente cada indivíduo. A força motriz na 
sociedade internacional1 globalizada é o capitalismo que se configura pela 
busca incessante da produção, da expansão dos mercados e por maiores 
lucros. Muitos avanços e melhorias de vida vêm sendo proporcionado às 
pessoas, mas tudo tem o seu preço. Hoje quem é vítima desse sistema de 
produção é o meio ambiente, pois este é tido como ilimitado. Os setores 
de produção para atingir seus objetivos, precisam produzir e fazer circular 
seus produtos. Já, os indivíduos consomem o que é preciso para a sua 
subsistência e vai muito além disso. 

O cenário internacional globalizado é marcado por grandes 
mudanças positivas, mas outras apresentam resultados negativos. 
Significa dizer que, para alguns a globalização é sinônimo de felicidade 
e para outros, significa a infelicidade. Para Bauman (1999, p. 80) “Novas 
fortunas nascem, crescem e florescem na realidade virtual, firmemente 
isoladas das redes e despachadas realidades fora da moda dos pobres. A 
criação de riqueza está a caminho de finalmente emancipar-se das suas 
conexões [...].” 

Agora os novos ricos do mundo criaram e estruturaram um sistema 
de conexão internacional, para as suas redes de produção, industrialização, 
comercialização, prestação de serviços, de consumo e apropriação do 
capital sem as interferências tradicionais, como os limites territoriais dos 

1 “A sociedade internacional é composta por Estados, Organizações Internacionais e, 
mais recentemente, aceita-se em diferentes níveis a participação de entes com algumas 
características estatais, a exemplo de movimentos de libertação, sistemas regionais 
de integração, além de outros atores, como indivíduos, empresas, organizações não-
governamentais. No entanto, ainda hoje o elemento central da sociedade internacional 
são os Estados.”
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Estados, as barreiras alfandegárias, a normatização interna dos Estados 
nacionais e as políticas locais de governos. A ideia é de que, agora tudo 
está conectado em rede como se o mundo fosse apenas uma propriedade, 
uma única empresa, um só pensamento, somente um centro de consumo, 
uma cultura unificada e a livre mobilidade como sinônimo de liberdade. 
“A mentira da promessa do livre comércio é bem encoberta; a conexão 
entre a crescente miséria e desemprego dos muitos ‘imobilizados’ e as 
novas liberdades dos poucos com mobilidade é difícil de perceber nos 
informes sobre as regiões lançadas na ponta sofredora da globalização” 
(BAUMAN, 1999, p. 80). 

Neste sentido, urge a necessidade de compreendermos os fatores 
que contribuem para a estruturação da globalização. Segundo Santos 
(2010, p. 24) os fatores que concorrem para descrever “[...] a arquitetura 
da globalização atual são: a unidade da técnica, a convergência dos 
momentos, a cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor 
único na história, representado pela mais-valia.” Nesta concepção 
argumentativa, o autor afirma que, “Um mercado global utilizando esse 
sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa2.” Esta 
globalização perversa, leva as pessoas de determinadas camadas sociais 
ao confinamento espacial, como afirma Bauman (1999, p. 114):

O confinamento espacial, o encarceramento sob variados graus de 
severidade e rigor, tem sido em todas as épocas o método primordial 
de lidar com setores inassimiláveis e problemáticos da população, 
difíceis de controlar. Os escravos eram confinados às senzalas. 
Também eram isolados os leprosos, os loucos e os de etnia ou religião 
diversa das predominantes. Quando tinha permissão de andar fora 
das suas áreas a eles destinadas, eram obrigados a levar sinais do seu 
isolamento para que todos soubessem que pertenciam a outro espaço. 

Para Santos (2010) nós vivemos uma globalização hegemônica, 

2 “De fato, para maior parte da humanidade a globalização está se impondo como uma 
fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta 
e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. 
A forma e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. [...] A perversidade 
sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da humanidade tem relação com a 
adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as 
ações hegemônicas. Todas essas mazelas são diretamente ou indiretamente imputáveis 
ao presente processo de globalização” (SANTOS, 2010, p. 19 e 20). 
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marcada pelo domínio de um capital destrutivo e pela exclusão social, o 
que torna imprescindível criarmos uma globalização contra hegemônica. 
A globalização contra hegemônica será através de um conjunto vasto 
de iniciativas, de organizações e de movimentos que lutem contra 
as consequências econômicas, sociais e políticas da globalização 
hegemônica. Será mediante o sentimento de solidariedade e de união face 
aos problemas globais, entre os quais, se inclui os problemas ambientais.

Ligado à globalização hegemônica, está o processo de 
industrialização, que para Beck (2006, p. 69) “[...] expõe os indivíduos 
às inúmeras modalidades de riscos e de contaminação nunca observados 
anteriormente, constituindo em ameaças para as pessoas e para o meio 
ambiente”, isto é, os riscos que acompanham a industrialização e o 
desenvolvimento de novas tecnologias. “Na sociedade de risco, os riscos 
ultrapassam os limites do tempo e dos territórios, e são produtos dos 
excessos da produção industrial.” 

Sobre o comportamento humano, Sachs (1986) refere-se que o 
homem, em muitos momentos, é o mestre arrogante da natureza e, em 
outros, o prisioneiro de um sistema de escala planetária, onde produções 
e poluições se agregam para esmagá-lo. E na mesma linha, Serres (1994, 
p.46) chama a atenção que “[...] o mundo é configurado pela imundice 
deve dar lugar ao belo e à paz.” 

Todo processo produtivo causa impactos no meio ambiente, ao ser 
intensamente utilizado pelo homem, para atender a gama dos objetivos 
produtivos e de consumo, um particular estilo de vida da sociedade 
hodierna. Ao mesmo tempo, este mesmo espaço tem sido utilizado 
como um receptor dos resíduos oriundos do processo de produção e de 
consumo desta mesma sociedade, que embora dividida em classes sociais, 
produz qualidades e quantidades de lixo peculiares, mas que na soma, 
potencializam os impactos ambientais. 

 Dentre as principais conseqüências produzidas pela globalização 
hegemônica, temos a formação de uma sociedade de consumidores que, 
por consequência, leva ao surgimento de uma das grandes preocupações 
do planeta, os restos do consumo (resíduos). Constitui-se num grave 
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problema ambiental, que afeta principalmente as cidades. Para Bauman 
(2008, p. 71) “A sociedade de consumidores, em outras palavras, 
representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha 
de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, e rejeita 
todas as opções culturais alternativas.”

 O mesmo autor (2008) afirma que o consumidor, independente 
da condição que se encontra é bombardeado em todos os sentidos por 
sugestões de consumo, que são colocadas a sua disposição pela indústria 
e o comércio, a fim de que possa equiparar-se aos demais e, assim, manter 
a posição social que tanto almeja, a sua auto-estima e seu espaço de 
notoriedade no contexto onde vive. Assim, o consumidor em potencial, 
no seu pensamento, sempre manterá uma posição social de destaque e 
notoriedade ante aos demais. Consumir significa que, o indivíduo investe 
na própria afiliação social, em si próprio e na vencibilidade. 

Os produtos são criados com a intenção de gerar e satisfazer as 
necessidades do consumidor. Há uma necessidade incessante de consumir 
cada vez mais. Dessa forma, o consumidor é o alvo do mercado, pois sem 
ele não existe. O resultado esperado do consumo é o encontro com sua 
felicidade, pois, cada vontade adquirida, implica a criação de uma nova 
necessidade de consumo. Na sociedade do consumo, inaugura-se uma 
“sociedade do desejo”, onde o progresso e a felicidade são cada vez mais 
associados à melhoria das condições de vida e à aquisição de objetos de 
consumo (LIPOVETSKY, 2007, p. 35). 

O atual modelo baseia-se em inovações tecnológicas, na difusão 
do capital, na competição e na busca pelo lucro e para atingir estes fins, 
necessita da expansão do consumo, o que com freqüência se vê em 
produtos que se tornam obsoletos em poucos meses ou anos, precisando 
ser substituído por outro, sem levar em consideração os limites impostos 
pela natureza. 

 O consumo em larga escala representa o combustível que 
movimenta um círculo vicioso de exploração, consumo, descarte e 
desperdício, sendo esta última fase, a causa de inúmeros problemas 
socioambientais. “Os membros da sociedade de consumidores são eles 
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próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria 
de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade” 
(BAUMAN, 2008, p. 76). 

 O mercado impõe um ritmo acelerado de descarte. A não 
durabilidade dos produtos pela má qualidade dos materiais garante o 
retorno dos consumidores em busca de novos produtos. Entre buscar 
conserto, é mais fácil jogar fora e comprar um novo produto. Além disso, 
existe uma descartabilidade imediata de produtos fabricados, para serem 
consumidos numa única vez.

Exemplo disso, entre muitos, é a multinacional Philips pela 
sua interferência impactante ao meio ambiente. Em 1938, as lâmpadas 
fluorescentes produzidas tinham uma vida útil média de 10 mil horas, mas 
como a lógica do capitalismo é aumentar os lucros, a empresa investiu 
em pesquisas para programar a obsolescência das lâmpadas de modo 
que reduzisse a vida útil em 90%. Sendo assim, a vida útil das lâmpadas 
fluorescentes é de mil horas. O resultado dessa artimanha das grandes 
empresas é um dano ambiental considerável, pois isso representa somente 
no Brasil, mais de 30 milhões de lâmpadas desse tipo jogadas no lixo todo 
ano (INMA, 2014). 

Quanto a descartabilidade, Bauman (2008) argumenta que na vida 
“agorista” dos cidadãos consumidores o motivo da pressa é, em parte, o 
impulso de adquirir e juntar, mas, o que torna a pressa de fato imperativa 
é a necessidade de descartar e substituir. Nesta mesma linha, Baudrillard 
(1995, p.15) descreve:

Vivemos o tempo dos objetos [...]. Chegamos ao ponto que o consumo 
invade toda a vida, em que todas as atividades se encadeiam do 
mesmo modo combinatório, em que o canal de satisfações se encontra 
previamente traçado, hora a hora, em que o envolvimento é total. 

 Todo processo produtivo causa impacto no meio ambiente, ao 
ser intensamente utilizado pelo homem para atender a gama de metas 
de produção em alta escala e de consumo, como sendo um particular 
estilo de vida da sociedade hodierna, que precisar ser revista. Ao mesmo 
tempo, este espaço tem sido utilizado como um receptor dos resíduos 
oriundos do processo de produção e de consumo da sociedade, que 
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embora dividida em classes sociais, produz qualidades e quantidades de 
descartáveis peculiares, mas, que na soma de tudo isso, potencializam 
o impacto ambiental com repercussões, muitas vezes imensuráveis para 
toda a sociedade.

 A expansão da indústria também não foi um fenômeno isolado da 
globalização hegemônica, pois, se desencadeou outro fenômeno global, a 
urbanização, que é o crescimento da população urbana. O Brasil tornou-se 
um país urbano somente na segunda metade do século XX, ou seja, mais 
de cinquenta por cento da população passou a residir nas cidades. A partir 
da década de 1950, este processo tornou-se cada vez mais acelerado, o 
que se deve, sobretudo, a intensificação da industrialização brasileira. 

O surgimento das cidades e o crescimento de suas áreas urbanas 
têm contribuído para a ampliação da gama dos problemas socioambientais. 
No ambiente urbano, os costumes e hábitos de um povo ou comunidade, 
caracteriza a forma de uso deste ambiente. As pessoas agem como fatores 
determinantes para as alterações e impactos ambientais, pois, ao longo 
do tempo modificam a paisagem e comprometeram o ecossistema, e, 
consequentemente, a qualidade de vida que as cidades deveriam oferecer 
aos seus moradores.

Rickefs (1996) considera as cidades uma das maiores fontes 
de agressão ambiental, ao ressaltar que na área urbana, a poluição dos 
mananciais ocorre por várias outras maneiras, onde constituem fontes 
poluidoras os esgotos domésticos e industriais, a destinação inadequada 
de resíduos sólidos em terrenos baldios e as margens dos rios. 

Vive-se num momento crucial a respeito da produção dos 
descartáveis, na qual a regra tem sido a produção em escala, o consumo 
desmedido dos bens de produção e o descarte dos bens de consumo 
devido ao surgimento de novos produtos e modelos, que tornam os 
anteriores rapidamente obsoletos. Outro fator resultante deste modelo 
de economia centra na produção, no consumo e no descarte, é a enorme 
quantidade de embalagens, que são descartadas, muitas vezes de forma 
irregular, poluindo, por sua vez, os ambientes natural, urbano, do trabalho 
e o cultural. 
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Santos (2010) afirma a atual globalização perversa não é 
irreversível. A partir do momento que as pessoas em geral descobrem 
seu sentido no planeta, uma nova história humana universal estará 
sendo construída. A mesma materialidade, que atualmente está sendo 
utilizada para a construção de um mundo perverso e confuso, pode ser 
as condições da construção de um mundo com dignidade humana. Para 
tanto, é necessário que se configurar duas importantes mutações ora em 
marcha: a mutação tecnológica e a mutação filosófica da espécie humana. 
A primeira é dada pela emergência das técnicas de informação que, sendo 
democratizadas a universalizadas, se colocam a serviço do homem e 
não contra ele. Já, a segunda opera na forma de pensamento da espécie 
humana em prol do seu verdadeiro papel a ser exercido na construção de 
uma globalização inclusiva, que seja construída a partir das condições 
locais, regionais para uma visão global. Como já fora mencionado 
anteriormente, trata-se da globalização contra hegemônica, que aponte 
novos caminhos para a humanidade 

Portanto, a proposta de uma globalização contra hegemônica que 
aponte novos caminhos para um desenvolvimento sustentável para a 
humanidade, se traduz no grande desafio que se posta diante das pessoas, 
da sociedade e do Poder Público Federal, Estadual, Distrital e Municipal 
no caso brasileiro. É conjuntamente planejar, efetivar e avaliar políticas 
ambientais de enfrentamento a questão dos descartáveis, como preceitua 
o caput do artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988. Mas, o que 
desafia a sociedade e o Poder Público é o enfrentamento da atual política 
de desenvolvimento centrada na produção, no consumo e no descarte 
resultante da globalização perversa e a criação das condições necessárias 
para construir uma nova política de desenvolvimento centrada na 
sustentabilidade, que seja um viés da proposta da globalização contra 
hegemônica mencionada por Milton Santos. 

3 Os restos do consumo

O problema dos restos do consumo, especialmente os resíduos 
sólidos, só começou a ganhar destaque no contexto ambiental em meados 
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do século XIX, em decorrência de padrões de vida criados pela nova 
ordem mundial hegemônica, trazidas pela revolução industrial. Este 
problema como já demonstrado vem se agravando na maioria dos países 
e em determinadas regiões, dado o aumento da população e o acelerado 
crescimento urbano. 

Tais fatores somados à mudança dos costumes, o aumento do padrão 
de consumo, a mudança de hábitos, ao desenvolvimento tecnológico, 
científico e industrial, entre outros, tem influenciado diretamente na 
quantidade e qualidade dos resíduos sólidos produzidos particularmente 
nas cidades. Para Bauman (2008, p. 112) “As vidas dos consumidores 
tendem a continuar sendo sucessões infinitas de tentativas e erros. São 
uma experimentação contínua - mas que oferece poucas esperanças de ser 
um experimentum crucis que pudesse guiar os experimentadores a uma 
terra de certeza mapeada e sinalizada de modo confiável.”

Uma das grandes características da sociedade de consumo 
é aquele que leva as pessoas - consumidores, a se deparar diante de 
novidades apresentadas pelo mercado a todo o momento e, rebaixando 
numa velocidade incalculável, outras novidades existentes no momento. 
Os mercados de consumo têm uma capacidade ímpar de desmontar-se das 
rotinas que eles mesmos lançaram como novidade, em tempo tão veloz 
que permite apenas esvaziar-se dos produtos em estoques nas vitrines ou 
depósitos. Tal atitude tem como finalidade afastar o tédio, que porventura 
possa assolar os consumidores, mantendo-os sempre atentos e ligados nas 
novidades que o mercado possa apresentar como necessidade para uma 
vida plena e feliz, mesmo antes de lançar os novos produtos (BAUMAN, 
2008). 

Leff (2009, p. 52) ressalta fator importante a respeito dos 
resultados do processo capitalista de produção que fora “[...] fundado 
na propriedade privada dos meios de produção e na tendência para 
maximização dos lucros privados a curto prazo levou a reverter os custos 
de produção da empresa para a sociedade, contaminando o meio ambiente 
[...]”. Tal forma de produção implantada pela revolução industrial, criou 
as bases para a concentração do capital e dos meios de produção, com a 
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finalidade de maximizar a mais-valia, dentre outros fatores, promoveu a 
produção em alta escala, o consumo permanente e a geração de resíduos 
descartáveis para o meio ambiente, 

A respeito dos resíduos descartáveis, Philippi (1999) aborda que, 
a história dos resíduos sólidos parece se confundir com a própria história 
do homem, pois a partir do momento em que os homens começaram a 
se fixar em determinados locais, abandonando o estilo nômade, novos 
hábitos em relação aos resíduos sólidos foram criados pela atividade 
humana, como alteração introduzida pelo novo modo de vida. 

Se na metade do século XX, a composição do descartável 
compreendia matérias orgânicas, restos de comida, pele, com o avanço 
tecnológico outros tipos de resíduos passaram a se fazer presente do 
nosso cotidiano. São os plásticos, pilhas, isopores, baterias de celular, 
lâmpadas, eletrodomésticos, computadores, dentre outros. Como 
exemplos clássicos do surgimento dos novos resíduos, a cinquenta anos, 
utilizavam nos bebês as fraldas de tecidos que não eram descartadas com 
frequência, a alimentação consistia em sopinhas feitas em casa e o leite 
era acondicionado em garrafas reutilizáveis. 

Nos dias de hoje, o curioso é a vida de um bebê, a começar 
pelo uso de fraldas descartáveis, dos potinhos de sopa adquiridos no 
supermercado, do leite embalado em tetrapark, sem contar os produtos de 
higiene utilizados. Essa mudança de hábito e de consumo prova o quanto 
aumentou a produção do descartável no nosso dia-a-dia, à medida que 
estes novos produtos foram lançados no mercado.

Outro exemplo ambientalmente agressivo que resulta da busca 
constante pelo lucro são as embalagens não retornáveis, cujo uso se 
expandiu na sociedade nas últimas décadas, substituindo o lugar das 
garrafas de vidro e proporcionando maiores lucros para as empresas. Esta 
substituição é lucrativa, pois elimina os gastos com o recolhimento das 
garrafas, transporte, lavagem e esterilização, que impunham um processo 
industrial adicional e custoso. Já a embalagem não retornável, seja ela 
de papelão ou PET, reduz todos estes custos e ainda gera vantagem 
maior para a empresa, no momento que a própria embalagem acaba 
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sendo vendida juntamente com seu conteúdo, não tendo o consumidor 
a liberdade de escolher só o produto que precisa. Após o uso do produto 
joga fora a embalagem, gerando um custo ambiental significante. Neste 
contexto, Santos (2000, p.75) chama atenção que:

O lixo é o componente característico de uma cultura individualista, 
na qual o indivíduo vê nos objetos possuídos e consumidos o sentido 
de sua própria identidade, tendo como princípio o pleno poder de 
uso e destino das coisas consumidas transitoriamente. Num modo de 
existência em que o indivíduo não se sente participante da natureza e 
nem mantém uma relação viva com os objetos de conquistas, estes se 
tornam coisas efêmeras, facilmente descartáveis, de valor transitório.

No ambiente urbano tais costumes e hábitos implicam na 
produção exagerada de descartável. O consumo cotidiano de produtos 
industrializados é responsável pela exacerbada produção de lixo urbano, 
que de tal intensidade não é possível conceber uma cidade sem considerar 
a problemática gerada pelos resíduos sólidos.

Segundo Ross (2008, p. 218), o lixo gerado pela sociedade urbana 
tem se tornado cada dia mais problemático, pois a população aumenta 
e gera volumes de lixo cada vez maiores. Essa produção somada com a 
evolução técnica e o processo crescente de desenvolvimento industrial 
geram, cada vez mais, outros tipos de lixo, que por si só a natureza não 
consegue destruir, como os plásticos e vidros, que não são biodegradáveis.

Sendo assim, os resíduos sólidos descartáveis é um dos 
grandes problemas socioambientais da nossa atualidade. Pode-se dizer 
socioambiental, por que além de afetar as questões ambientais também 
interfere nas questões sociais. Pode ser percebido nas grandes enchentes 
que ocorrem nas cidades, onde as chuvas torrenciais têm seu escoamento 
pelos canais de esgoto, causando o entupimento pelo descartável disposto 
de forma inadequada. Este fator faz com que seus moradores percam seus 
familiares, bens e se coloquem em uma situação de risco à saúde, com o 
aumento das possibilidades de doenças, como a leptospirose e a dengue.

Dessa forma, é possível afirmar que os problemas do descartável 
não se restringem apenas a poluição visual e do ar, contaminação das 
águas e do solo, pois seja qual for a poluição, há uma influência direta e 
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negativa na qualidade da vida humana. Assim, ocorre o comprometimento 
e a efetivação do direito fundamental previsto no art. 225 da CF/88 que, 
“Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às 
presentes e futuras gerações.”

 Entretanto, um dos grandes desafios com que se defrontam as 
municipalidades é a definição de diretrizes e a concepção de políticas que 
assegurem o desenvolvimento urbano e o gerenciamento sustentável dos 
resíduos sólidos, a partir de modelos ambientais, sociais e econômicos. O 
planeta já não tem mais condições de absorver todos os resíduos gerados 
(ROMANI, 2004).

Neste diapasão, vê-se uma sociedade fadada à própria degradação. 
Pereira (2009) vai ao extremo. Afirma que, nesse sistema linear, a 
sociedade afundará no próprio lixo, rebotalhos humanos criados pela 
exclusão social e montanhas de entulhos e rejeitos produzidos, criado 
pela sociedade de consumo.

Serres (1994, p.45) o equipara a uma “imundície” de resíduos que 
encobre a beleza natural e questiona: “Como é que as paisagens divinas, a 
montanha sagrada e o mar com o sorriso inominável dos deuses puderam 
transformar-se em campos de estrume ou abomináveis receptáculos de 
cadáveres?” 

 Quanto à destinação final dos resíduos há uma nítida diferença em 
relação aos países ricos e países pobres. Os EUA, por exemplo, priorizam 
a alternativa do aterro sanitário, outros como a Noruega, Suécia preferem a 
incineração e o reaproveitamento de energia, inclusive chegam a comprar 
resíduos para gerar energia, pois, segundo estas Nações, a queima é mais 
ecologicamente correta que simplesmente o gás liberado. O mesmo 
ocorre em relação aos percentuais de reciclagem e compostagem, também 
são bastante razoáveis entre eles, embora que apresentem inúmeras 
vantagens, ainda se mostram ineficientes, limitando-se a um número 
muito reduzido daqueles que executam estas atividades. Enquanto isso, 
nos países pobres, a maior parte do resíduo vai para o lixão a céu aberto, 
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onde crianças, adolescentes e adultos convivem entre ratos, moscas e 
pássaros na busca de sua subsistência.

4 A busca de novos caminhos para promoção do desenvolvimento 
sustentável 

Por muito tempo o homem manteve a ilusão de que a natureza 
fosse capaz de regenerar-se, independente das agressões sofridas por sua 
intervenção, ou que o desenvolvimento das ciências pudesse resolver os 
problemas ambientais causados pelo progresso sem limites. Neste sentido, 
considera-se que uma nação possui um desenvolvimento sustentável, 
quando ela considera certos aportes axiológicos3 caracterizadores 
desta forma de desenvolvimento. São, especialmente, o viés jurídico, 
o ambiental, o político, o social, o econômico e o cultural. Importa 
ressaltar, que estes aportes não se apresentam em forma de hierarquia. 
Todos estão na mesma linha de importância no tocante a configuração do 
desenvolvimento sustentável. 

Yu (2004) lembra que a preocupação com o meio ambiente surge 
a partir da utilização acelerada dos recursos naturais, num ritmo maior do 
que a capacidade natural de reposição dos ecossistemas, o que significa 
dizer que as cargas dos dejetos ou o volume dos resíduos sólidos gerados 
está acima da capacidade de suporte ecológico.

 A sociedade sustentável se traduz no desenvolvimento duradouro. 
Para Boff (1999) sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o 
suficiente para si e para os seres do ecossistema, que extrai da natureza 
somente o que ela pode repor e que desencadeia um sentido de 
solidariedade geracional, ao preservar os recursos naturais com vista nas 
necessidades das futuras gerações.

Guiddens (2005) ao tratar dos problemas ambientais causados 

3 RODRIGUES, Domingos Benedetti; RODRIGUES, Mhaiandry Benedetti. Aportes 
Axiológicos Universais e Brasileiros Para o Direito ao Desenvolvimento Sustentável 
do Meio Rural. In: Claudia Maria Prudêncio de Mera; Domingos Benedetti Rodrigues; 
Rafael Pivotto Bortolotto. Desenvolvimento Agropecuário Sustentável. Cruz Alta: 
Ilustração, 2019. 
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pelo consumo, destaca que grande parte dos debates em torno do meio 
ambiente e do desenvolvimento econômico, devem ser compreendidos 
considerando a relação direta desses com os padrões de consumo que a 
sociedade contemporânea apresenta, uma vez que o consumo resulta na 
utilização por parte das pessoas e da sociedade, de produtos, serviços 
ambientais, energia e recursos naturais.

Com base nessa compreensão, Leff (2004, p. 352) menciona 
que “os impactos sociais e ecológicos, evidenciados pela desigualdade 
social, pelo aumento da pobreza e pela degradação dos recursos naturais, 
resultantes dos dominantes padrões de produção e consumo, deflagram 
uma crise ambiental planetária”. 

Na mesma linha Fernandez (2004) alerta que as alterações 
ambientais ocorrem por inúmeros fatores, alguns naturais e outros por 
intervenções não naturais. É fato que o desenvolvimento tecnológico 
contemporâneo e as culturas das comunidades têm favorecido para que 
essas modificações no meio ambiente se intensifiquem, em especial 
ambiente urbano. O morador urbano, independentemente de classe social, 
deseja viver em um ambiente digno e saudável que contemple as melhores 
condições para vida, isso quer dizer um espaço que favoreça a qualidade 
de vida: água e ar puro, desprovido de poluição, ruas limpas, saneamento 
básico, recolhimento dos resíduos urbanos e destino adequado, entre 
outras características tidas como essenciais.

 Entretanto, compreender um ambiente urbano implica em 
observar que o uso, as crenças e hábitos do morador urbano têm promovido 
alterações e impactos ambientais significativos no ambiente urbano. Este 
cenário deve ser compreendido como uma crise ecológica e toda crise 
sugere uma reforma.

Sobre a reforma, Viola (1987, p. 129) sugere a “reforma ecológica”, 
como alternativa de uma cidade mais democrática, mais humana, que 
ofereça qualidade de vida a seus habitantes, configurando assim a cidade 
do ser humano. Não é apenas a cidade onde os transportes e aluguéis 
sejam mais acessíveis, onde cada família tem direito a um terreno, mas 
uma cidade arborizada, com silencioso e alegria, menos verticalizada, 
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menos agressiva e com menores índices de poluição do ar, do solo e 
da água. No Brasil, a “reforma” é urgente, especialmente no ambiente 
urbano pelos visíveis impactos ambientais, que em sua grande maioria, o 
lixo urbano é responsável. 

A instituição da Política Nacional dos Resíduos Sólidos4 
regulamentada pela Lei nº 12.305/2010, representa um marco 
importante na gestão ambiental no Brasil, fundada em princípios como 
a sustentabilidade, a responsabilidade compartilhada quanto a questão 
ambiental, e que incumbe à sociedade como um todo, cidadãos, governos, 
setor privado, sociedade civil, a responsabilidade pela implantação do 
sistema da logística reversa5 em relação aos resíduos descartáveis e pela 
gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 

Esta Lei tem como finalidades precípuas promover a redução 
do consumo, a reutilização e a reciclagem dos materiais e a redução na 
geração de resíduos sólidos e está consubstanciada em princípios que 
vêm ao encontro do conceito de desenvolvimento sustentável, dentre eles: 
a prevenção e a precaução, o poluidor pagador e o protetor recebedor, 
a ecoeficiência, o respeito às diversidades, o direito à informação, o 
protagonismo social e a visão sistêmica que possibilita a introdução 
do princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, por meio da cooperação entre as diferentes esferas do poder 
público, do setor empresarial e da sociedade civil.

Para atingir os objetivos desta Política, a população precisa se 
conscientizar que a gestão dos resíduos sólidos é de responsabilidade de 

4 “Art. 1º - Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre 
seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos 
aplicáveis” (SIRVINSKAS, 2019, p. 796). 

5 Art. 33 § 7º da Lei 12.305/2010. “Se o titular do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo 
setorial ou termo de compromisso firmado como o setor empresarial, encarregar-se 
de atividade de responsabilidade dos fabricantes, importadores e comerciantes nos 
sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, 
as ações do poder público serão devidamente renumeradas, na forma previamente 
acordada entre as partes” (SIRVINSKAS, 2019, p. 807). 
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todos os geradores, cabendo ao Poder Público investir na melhoria de 
técnicas de tratamento e disposição dos resíduos, visando minimizar e 
corrigir os impactos gerados pelo lixo. Somente com a criação de novos 
hábitos poderemos contribuir para a construção de uma sociedade mais 
consciente, mais civilizada, mais atenta, mais comprometida e mais 
limpa, afinal a qualidade de vida do ser humano está intimamente ligada 
a estes hábitos. Sendo assim, Capra6 chama a atenção que todos os seres 
vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas umas às outras 
numa rede de interdependência.

Cabe ao Estado, assumir sua responsabilidade de órgão gestor, 
com a incumbência maior de elaborar políticas públicas que propiciem 
desenvolvimento, sustentabilidade e a integridade das estruturas sociais 
e ambientais. De outra banda, cabe à sociedade a responsabilidade 
como geradora de resíduos, o que lhe impõe a adoção de medidas 
socioeducativas que conscientizem cada cidadão de que o lixo é problema 
de quem o produz, dando ênfase à reciclagem como instrumento principal 
para destinação final do lixo. 

Capra7 acredita que, no século XXI, dois fenômenos serão 
decisivos sobre a humanidade, ambos conectados em rede: primeiro, o 
capitalismo global ascendente que busca elevar a riqueza e o poder de suas 
elites. O segundo, é a criação de comunidades sustentáveis, que tenham 
como fundamento a “sustentabilidade da teia da vida.” A sobrevivência 
da humanidade dependerá essencialmente de nossa alfabetização 
ecológica, como também da nossa capacidade de entender os princípios 

6 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas. São Paulo: Cultrix, 2009. Marcelo Brandão 
Cipolla tradutor da obra, destaca que Capra demonstra de modo conclusivo que os seres 
humanos estão inextricavelmente ligados à teia da vida em nosso planeta e mostra quão 
imperiosa é a necessidade de organizarmos o mundo segundo um conjunto de crenças e 
valores que não tenha o acúmulo de dinheiro por único sustentáculo e isso não só para 
o bem estar das organizações humanas, mas para a sobrevivência e sustentabilidade da 
humanidade como um todo.

7 CAPRA, Frijoff. Teia da Vida 2010. Reconectar-se com a teia da vida significa 
construir, nutrir e educar comunidades sustentáveis, nas quais podemos satisfazer nossas 
aspirações e nossas necessidades sem diminuir as chances das gerações futuras. Para 
realizar esta tarefa precisamos compreender estudos de ecossistemas, compreender os 
princípios básicos da ecologia, ser ecologicamente alfabetizado ou “eco-alfabetizado.” 
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norteadores da ecologia e de viver segundo eles. É uma construção, uma 
aprendizagem que transcende todas as diferenças de raça, classe social ou 
cultura. O planeta é nosso lar, um lugar comum de todos os homens é criar 
um mundo sustentável para às presentes e futuras gerações. Essa proposta 
é inevitável para todos nós. Para Cenci (2009, p. 37) os dois movimentos 
encontram-se em rota de colisão:

O capitalismo global apostando no princípio de que produzir bens 
e ganhar dinheiro deve prevalecer sobre outros valores, criando 
exércitos de excluídos e gerando um panorama socioambiental que 
inviabiliza a realização dos direitos de cidadania degradando a própria 
vida na permanente e ascendente exploração do planeta. De encontro 
a este processo, impõe-se promover mudanças na escala de valores e 
chegar-se a um sistema compatível com as exigências da dignidade 
humana e da sustentabilidade ecológica.

Consumir é condição intrínseca à condição humana. O consumo 
em si não é o impasse, mas seus modelos e efeitos incidem diretamente 
na esfera social e no meio ambiente. Feldman (Apud MILARÉ, 2007, 
p.78) pondera:

O consumo é essencial para a vida humana, visto que cada um de 
nós é consumidor. O problema não é o consumo em si mesmo, mas 
os seus padrões e efeitos, no que se refere à conciliação de suas 
pressões sobre o meio ambiente e o atendimento das necessidades 
básicas da Humanidade. Para tanto, é necessário desenvolver melhor 
compreensão do papel do consumo na vida cotidiana das pessoas. De 
um lado, o consumo abre enormes oportunidades para o atendimento 
de necessidades individuais de alimentação, habitação, saneamento, 
instrução, energia, enfim, de bem-estar material, objetivando que as 
pessoas possam gozar de dignidade, auto-estima, respeito e outros 
valores fundamentais. Nesse sentido, o consumo contribui claramente 
para o desenvolvimento humano, quando aumenta suas capacidades, 
sem afetar adversamente o bem-estar coletivo, quando é tão favorável 
para as gerações futuras como para as presentes, quando respeita a 
capacidade de suporte do planeta e quando encoraja a emergência 
de comunidades dinâmicas e criativas. O consumo na vida 
contemporânea, entretanto, traz novas dinâmicas e a sua compreensão 
está longe de ser alcançada.

Consumir conscientemente significa consumir melhor, observando 
a qualidade e as implicações deste consumo para o meio ambiente e para 
a sociedade em que se vive. Considerando o incessante discurso sobre 
a sustentabilidade do planeta, o consumidor consciente não é mais um 



  117Reflexões sobre o Direito Internacional e a Singularidade
dos Sistemas Jurídicos

sujeito passivo, de fácil engano que cai nas artimanhas do marketing 
e da propaganda, mas um sujeito que faz suas escolhas e a assume a 
responsabilidade pelas mesmas.

 Sachs (2007) propõe que os indivíduos, os grupos de pessoas e a 
sociedade em geral, deveriam ser capazes de modificar substancialmente 
as suas cestas de consumo e, mais ainda, os seus padrões de uso do tempo 
e considerar a durabilidade dos produtos, pois a obsolescência planejada 
resulta num desperdício no uso dos recursos. No entanto, reconhece que 
não é tarefa fácil, é algo que não acontece da noite para o dia e sem uma 
vontade política. Para tanto é preciso desenvolver políticas que aumentem 
os meios de proteção ambiental, buscando mobilizar a sociedade para 
a conscientização da escassez dos recursos naturais e da degradação do 
ambiente e ao mesmo tempo garanta uma forma jurídica que os legitime e 
estabeleça os procedimentos legais para sua defesa. Como complemento, 
Portilho (2005, p. 119) considera que,

[...] uma política de sustentabilidade pressupõe uma transformação 
de estruturas e padrões que definem a produção e o consumo, 
avaliando sua capacidade de sustentação. Meio Ambiente deixou de 
ser relacionado apenas a uma questão de como usamos os recursos 
(os padrões), para incluir também uma preocupação com o quanto 
usamos (os níveis), tornando-se uma questão de acesso, distribuição 
e justiça.

Se o cenário atual já preocupa, as estimativas revelam que a 
quantidade de lixo produzido no mundo será 70% maior em 2030. 
Segundo o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 
o lixo mundial deverá ter um aumento de 1,3 bilhão de toneladas para 2,2 
bilhões de toneladas até o ano de 2025. Para os especialistas deste estudo, 
a gestão dos resíduos e o descarte correto de materiais se torna cada dia 
mais imprescindível para que o mundo caminhe para um desenvolvimento 
sustentável.

A partir desta estimativa, a sociedade de consumo começa a 
perceber a passos muito lentos que está caminhando em outra direção. A 
real sustentabilidade vai exigir que o processo de produção e o mercado 
e consumo sejam reestruturados. O sucesso do desenvolvimento, do 
consumo sustentável, da redução do descartável faz com que os padrões 
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se modifiquem, a fim de minimizar os impactos ambientais do uso 
exagerado dos recursos naturais e do descarte.

 Nessa perspectiva, é importante discutir os desafios enfrentados 
pelos gestores municipais, em que pese à implantação dos instrumentos 
trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a exemplo da coleta 
seletiva, da educação ambiental para o consumo responsável e da redução 
da produção do descartável, da destinação e disposição ambientalmente 
correta dos resíduos. Fator que precisa acontecer nas cidades onde há a 
maior concentração de lixo, considerando suas implicações na construção 
de um ambiente saudável e limpo.

O obstáculo que se apresenta aos Prefeitos e Secretários 
Municipais, enquanto na condição de gestores públicos, é exatamente 
encontrar meios de implantar e operacionalizar a nível local, por meio 
dos planos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, os diversos 
instrumentos previstos na PNRS, como a coleta seletiva, a logística 
reversa, a educação para o consumo responsável, a eliminação dos lixões 
dando lugar aos aterros sanitários licenciados, com a adoção de soluções 
tecnológicas eficazes e com menores impactos ambientais possíveis. A 
problemática do lixo deve ser definitivamente minimizada na sociedade, 
para que a população possa, assim, desfrutar com dignidade do seu direito 
fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Por fim, destaca-se que este é um processo de constituição da 
própria cidadania, que exige a adoção de políticas públicas eficazes na 
estruturação e condução da gestão do lixo, como também é fundamental 
a participação de diversos outros atores sociais, entre eles, o setor 
empresarial que tem papel relevante na concretude dos objetivos da 
PNRS, haja vista que sua responsabilidade não se esgota com a venda do 
produto, mas sim com sua destinação final, e talvez mais essencial ainda, é 
o envolvimento da população nesse problema. O nível de sua participação 
é que vai determinar o resultado a ser atingido, pois a construção de uma 
cidade sustentável, passa, necessariamente, pelo destino que a população 
dá as sobras do seu consumo, especialmente ao descartável que ela produz. 

Daí a importãncia da educação ambiental na formação de valores 
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voltados ao consumo sustentável, pois, envolve os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (art. 1º da Lei 9.795/1999). 
Assim, este trabalho nos leva a pensar sobre a utilização racional dos 
recursos naturais e, com isso, passamos viver a sustentabilidade, ou, o 
atual modelo econômico centrado na produção, no consumo e no descarte 
irá comprometer ainda mais a sadia qualidade de vida da atual e das 
futuras gerações. 

5 Conclusão 

Apesar da consciência da finitude da natureza e do processo de 
destruição ambiental continuar acelerado, o desperdício e o consumo 
exagerado demonstram o egoísmo e o imediatismo do ser humano. Na atual 
conjuntura é evidente que essa atitude egoísta tornou-se insustentável e 
que, somente uma mudança efetiva nos valores do indivíduo é que gerará 
uma postura ecologicamente correta. 

As pessoas, as famílias, a sociedades, as escolas, as empresas e 
os governos, devem contribuir para a solução do problema. O começo se 
dá por conta de cada um cuidar do seu próprio descartável. É importante 
nos submeter a uma alfabetização ecológica, que nos faça a compreender 
que o meio ambiente é um lugar comum a todos os homens e que a 
nossa qualidade de vida que tanto desejamos, depende da forma como 
cuidamos do ambiente onde vivemos. É preciso repensar o que é de fato 
descartável. É necessário reduzir o consumo desnecessário e reutilizar o 
máximo possível, evitando assim, o desperdício dos recursos naturais e 
de energia. Por outro lado, é primordial reciclar todo o descartável, que 
apresenta essa possibilidade, para ser utilizado de uma outra forma e 
continuar circulando na economia. 

A redução do descartável, a coleta seletiva, o reaproveitamento, a 
reciclagem, o consumo sustentável, a responsabilidade compartilhada, a 
implantação do sistema da logística reversa e a destinação correta, é uma 
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necessidade. É um desafio que deve ser pensado agora, mas com olhar 
para o futuro. Sendo assim, as presentes e futuras gerações tem o direito 
ao meio ambiente sadio e equilibrado, como uma condição essencial à 
qualidade de vida. Por isso, Poder Público e a sociedade devem dar a sua 
parcela de contribuição na gestão ambiental, pois, como se trata de um 
direito coletivo, a ação local contribui para o regional e o global. 

O momento atual é de parar e refletir. Pensar na preservação 
dos recursos naturais, na qualidade de vida, no saneamento básico, no 
desenvolvimento sustentável considerando seu viés jurídico, ambiental, 
social, econômico, cultural e político, na gestão dos resíduos descartáveis, 
especialmente os sólidos, são fatores para propagar a proposta da 
globalização ambiental contra hegemônica hegemônica, mediante a 
gestão compartilhada entre o Poder Público e as coletividades, bem como 
o desenvolvimento da educação ambiental em todos níveis e modalidades 
de ensino como preceitua o artigo 225 § 1º, VI da Constituição Federal 
de 1988 e a Lei 9.795/1999, assuntos que merecem ser aprofundados em 
futuros trabalhos. 
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DIREITO E SOCIEDADE NO ORIENTE ANTIGO: 
MESOPOTÂMIA E EGITO

Catherine Pedrotti 
Alexson da Silveira Reinke

Roana Funke Goularte

Introdução

Situadas no Oriente Médio e com algumas características em 
comum, a Mesopotâmia e o Egito possuem costumes bem avançados para 
a sua época, fala-se em cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Segundo 
Petta e Ojeda (1999), há indícios de que a região em questão, mais 
especificamente a região egípcia, tenha sido habitada em 10.000 antes 
de Cristo.

Essas civilizações podem ser consideradas marcos de transição 
entre as formas arcaicas de sociedade e as primeiras sociedades civilizadas 
da antiguidade, isto porque, essa evolução se dá, segundo Pinto (2008), 
com base em três fatores (1) surgimento das cidades; (2) invenção e 
domínio da escrita e (3) advento do comércio, fatores que constituíram 
um novo tipo de sociedade e tiveram as suas primeiras manifestações nas 
civilizações estudadas nesta pesquisa.

Ambas as civilizações possuem pontos em comum como a 
hidrografia privilegiada, pois estavam localizadas às margens de rios; 
a utilização dos rios perenes (possuem fluxo em todos os períodos 
do ano) como forma de expandir o cultivo; a religião politeísta; e o 
desenvolvimento de escrita própria. Sendo assim, o presente trabalho 
tem por objetivo descrever brevemente alguns aspectos das duas maiores 
civilizações do Mundo Antigo, apontando algumas proximidades entre 
elas.
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1 Mesopotâmia 

Tida como uma das civilizações mais antigas e localizada entre 
os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia correspondia ao que atualmente 
conhecemos como o Iraque, parte da Turquia (Ásia Menor), Irã e Arábia 
Saudita. Seu nome tem origem grega e significa “terra entre rios”, entre 
os rios Tigre e Eufrates (COTRIM, 2005).

Vários povos habitaram esta região entre os séculos V e I a.C., 
sendo possível destacar os Sumérios (no final do quarto milênio e em 
2.150 a.C.), os Acádios (2.350 a.C.), os Amoritas (responsáveis pelo 
primeiro império babilônico em 1.894 a.C.), os Assírios (744 a 609 a.C.), 
e, por fim, os Caldeus (segundo império babilônico entre 609 a 539 a.C.). 
A razão dessa diversidade se deu pela ocupação através de invasão, ou 
seja, a ocupação por um determinado povo ocorria através de invasão e 
submissão do povo vencido, também ocupação forçada (PETTA; OJEDA, 
1999).

A sociedade era dividida em três camadas: a aristocracia dominante; 
os cidadãos livres; e os escravos. Em suma, a sociedade Mesopotâmica 
era sustentada pela classe dos cidadãos livres, ou seja, pelos cidadãos 
de classe média (lavradores, criadores de gato, comerciantes, médicos, 
artesãos, carpinteiros, ferreiros e pescadores). Os escravos pertenciam a 
nobreza e geralmente eram prisioneiros de guerra ou cidadãos comuns 
forçados pelas dívidas que primordialmente atuavam nos transportes 
pesados e nas construções de templos e palácios (KNAPIK, 2005).

Outrossim no que tange às crenças e à religião, os povos que 
habitaram a Mesopotâmia eram politeístas e acreditavam que os deuses 
podiam praticar o bem e o mal em fade dos seres humanos. Os deuses 
idolatrados por eles possuíam sua origem cósmica, e nos elementos da 
natureza (terra, ar, água, sol etc.). Não se pode olvidar que havia também, 
como costume religioso, a prática de adivinhações e magias.

Deve-se mencionar, por oportuno, que o povo mesopotâmico 
considerava as doenças como manifestações demoníacas, por isso não 
desenvolveram a medicina, porquanto totalmente contrário ao que 



  127Reflexões sobre o Direito Internacional e a Singularidade
dos Sistemas Jurídicos

acreditavam. Ainda, fazia parte da crença dos povos Assírios, Babilônicos 
e Sumérios a ideia de que os deuses habitavam as construções, desse 
modo construíam os chamados zigurates1 (FERNANDES, 2015).

Nesse esquadro, apresentou-se maior desenvolvimento no 
segmento da arquitetura (grandiosas e luxuosas), da engenharia 
(construção de obras hidráulicas como muros de contenção, diques, canais 
de irrigação e poços de armazenamento de água), da literatura (a partir da 
escrita cuneiforme), bem como das ciências, nas quais atuaram em várias 
áreas como a astronomia (babilônios), uma vez que as torres dos templos 
serviam para observações; e matemática (caldeus), mormente porque 
inventaram a álgebra e as medidas de cumprimento, peso e superfície, 
além de terem calculado a hipotenusa.

De outra banda, a principal característica política é que a forma de 
governo era a monarquia, entretanto a Mesopotâmia era fragmentada em 
várias Cidades-Estados, com alto grau de independência. Cada Cidade-
Estado possuía seu governante, seus órgãos políticos e, muitas vezes, 
seus próprios exércitos, além de possuírem suas próprias divindades. Em 
razão dessa fragmentalidade, era difícil manter uma estabilidade, pois 
era comum que governantes guerreassem entre si. Desse modo, o rei não 
possuía o caráter de divindade, como era comum na época, mas, sim, um 
caráter humano, um mero representante do deus de cada Cidade-Estado

A contribuição jurídica destes povos deu-se no apogeu do Império 
Babilônico, durante o governo do rei Hamurabi, caracterizado como 
absoluto. Petta e Ojeda (1999) frisam que a importância do Código 
de Hamurabi não está apenas no valor jurídico do documento, mas na 
possibilidade de entender a vida na antiguidade.

Promulgado, aproximadamente, em 1964 a.C., o Código de 
Hamurabi é composto por 282 artigos que abrangem quase a totalidade 
dos aspectos ligados à dinâmica da sociedade babilônica. Aborda desde 

1 Templos que possuíam de três a seis andares, eram construídos de pedra ou tijolos 
cozidos ao sol. A entrada era feita no topo do templo, sendo que o acesso se dava a 
partir de uma rampa e/ou escada construída nas paredes externas do templo. Sua função 
era aproximar a sociedade dos deuses e o seu interior somente podia ser acessado pelos 
sacerdotes (FERNANDES, 2015).
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penas definidas com precisão até instituídos de direito privado e rigorosa 
regulamentação acerca de domínio econômico. Sobre alguns dos temas 
versados no Código de Hamurabi:

A organização da sociedade segue os padrões já estabelecidos no 
Código de Ur-Nammu. Assim, há um estrato de homens livres, uma 
camada de homens dotados de personalidade jurídica, mas com 
liberdade limitada (pode-se chama-los “subalternos”) e uma parcela 
de escravos (equiparados a um bem móvel). [...] Alguns elementos 
surpreendentemente modernos marcam a delimitação do direito de 
família no Código de Hammurabi. A mulher, dotada de personalidade 
jurídica, mantém-se proprietária de seu dote mesmo após o casamento, 
e tem liberdade na gestão de seus bens. É prevista a possibilidade 
de repúdio da mulher pelo marido, mas a recíproca é igualmente 
verdadeira: a mulher pode alegar má conduta do marido e propor ação 
para retomar a sua família originária, levando de volta seu patrimônio. 
A organização familiar é em regra monogâmica, sendo, contudo, 
flexibilizada quando se tratar da continuidade da linhagem familiar, 
é permitida, em alguns casos, a inserção de uma segunda esposa. 
[...] O Código prevê, ainda, com minúcias, os institutos da adoção 
(estipulando consequências jurídicas da ruptura do vínculo entre 
adotante e adotado) e da sucessão (com limitações ao poder de dispor 
sobre o patrimônio, especialmente se isso ocorrer em detrimento de 
algum dos filhos sobreviventes). No que refere ao domínio econômico, 
o Código consagra alguma intervenção na atividade privada, por 
meio da delimitação de salários e preços.[...] O direito penal trazido 
pelo Código de Hammurabi reflete o momento da elaboração do 
próprio documento; buscando uma extrema centralização do poder 
nas mãos do soberano, o Código, na parte alusiva aos delitos e às 
penas, consagra uma fusão de elementos sobrenaturais, princípios 
de autotutela e retaliação e penas ligadas à mutilação e ao castigo 
físicos. E, por fim, um dos principais legados da obra de Hammurabi 
para o direito superveniente localiza-se na regulamentação do direito 
privado. Várias modalidades de contratos e negócios jurídicos são 
contempladas no texto do documento. Por intermédio de artigos do 
Código, sabe-se que na Mesopotâmia já eram praticados os seguintes 
contratos: compra e venda (inclusive a crédito), arrendamento 
(com ênfase na regulamentação das terras cultiváveis) e depósito. 
A responsabilidade civil é levada às últimas consequências. Há 
previsão, ainda, de empréstimos a juros, títulos de créditos, operações 
de caráter bancário e de sociedades de comerciantes (PINTO, 2008).

 No Código de Hamurabi, é possível encontrar um limite da 
extensão da pena, o princípio de talião, a partir do qual a pena não seria 
mais uma vingança arbitraria e desmedida, mas proporcional à ofensa 
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provocada pelo criminoso (“olho por olho, dente por dente”). Esse 
princípio contém a preocupação de limitar a pena como uma retribuição 
proporcional ao crime. Além de penas corporais, que até podiam parecer 
brutais, era possibilitado o pagamento da pena na forma de escambo – 
gado, armas, moedas etc. (COTRIM, 2005).

2 Egito

O Egito é uma estreita faixa de terra fértil que se estende ao 
longo das margens do rio Nilo ao nordeste da África. O clima é seco e 
as chuvas são escassas, dando-se, em razão disso, a fertilidade das terras 
exclusivamente em razão do rio Nilo, motivo pelo qual seu território 
também é conhecido como a dádiva do Nilo. O rio Nilo atravessa 
todo território egípcio, nascendo no lago Vitória e desemboca no Mar 
Mediterrâneo (COTRIM, 2005). 

Como o Nilo apresenta enchentes periódicas, o povo egípcio 
desenvolveu uma forma de conter o rio a partir de grandes construções 
que impediam a chegada da água às terras mais distantes durante as 
épocas das cheias, quando ocorria a baia do rio; o solo era utilizado para 
a produção agrícola, pois naquela parte de terra onde antes havia água 
estava repleta de húmus (COTRIM, 2005).

Na sociedade egípcia, o faraó era o rei supremo do Egito, 
considerado um deus vivo, responsável pela proteção e prosperidade de 
seu povo (COTRIM, 2005, p. 50). Por isso, após a unificação dos reinos 
do sul e do norte, aproximadamente 3.100 a.C., consolidou-se a existência 
de uma monarquia, com poder centralizado e definido na pessoa do faraó, 
bem como havia uma capital instalada em determinada cidade do reino 
(PINTO, 2008).

Em que pese a existência de uma monarquia centralizada, 
vislumbrava-se uma divisão administrativa, em que o território era 
dividido nas chamadas nomos2. Cada nomos possuía um governante 

2 Nomo era uma divisão administrativa do Antigo Egito. A palavra nomo deriva do grego 
nomos (plural: nomoi). Para se referirem a estas regiões administrativas os egípcios 
usaram primeiro a palavra sepat e mais tarde, durante o período de Amarna, qâb. O 
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delegado pelo poder central e, eventualmente, o governante apresentava 
autonomia política e administrativa.

O povo egípcio era considerado pacífico, trabalhador e paciente, 
além de ser conhecido como o mais religioso do mundo. A sociedade era 
dividida em: família do faraó, tida como a classe dominante e de mais 
alto nível hierárquico; nobres, composta pelos grandes proprietários, 
sacerdotes e, no Novo Império pelos chefes militares; soldados, artesãos 
e os camponeses; e escravos, estes sendo estrangeiros prisioneiros 
de guerra – usados nas tarefas domésticas e/ou nos trabalhos mais 
pesados (ORDOÑEZ; QUEVEDO, 1997). Além de todos os anteriores 
mencionados, havia os escribas, cuja função era a de auxiliar o faraó em 
seu governo por meio do conhecimento da escrita egípcia; e os tjati que 
eram os chefes da administração e da justiça.

A religião possuía papel importante na sociedade egípcia, pois 
todos os aspectos da vida do povo egípcio eram regulados a partir das 
normas religiosas. Eram politeístas, sendo que as divindades eram 
representadas em forma de animais ou, então, na mescla de animais 
com humanos, as quais eram denominadas antropozoomorfismo, todos 
os deuses adorados eram associados a determinadas forças da natureza. 
A crença na vida após a morte, levou à construção de grandes túmulos, 
dentre eles as imponentes pirâmides, ou em hipogeus3 que eram sepulturas 
mais simples para os mortos de origem social mais modesta. Ainda, 
desenvolveram uma apurada técnica de mumificação, um dos maiores 
legados desta civilização.

Nas artes, destacam-se as pinturas, baseadas na forma hierática, 

número de nomos variou ao longo da história egípcia entre os trinta e cinco e os quarenta 
e dois. Cada nomo tinha a sua capital (niwt), um emblema próprio, um número e uma 
divindade tutelar, à qual era dedicado um templo. Cada nomo dispunha igualmente das 
suas próprias regras e de festas locais. A existência de nomos no Antigo Egito remonta 
ao período pré-dinástico, quando várias cidades se uniram para formar um território 
unificado sob determinado poder. Disponível em: https://www.dicionarioinformal.
com.br/significado/nomos/1767/.

3 Os hipogeus eram túmulos subterrâneos cavados nas rochas, principalmente nos 
barrancos de rios ou nas encostas de montanhas. Podiam possuir vários compartimentos 
e ser ricamente decorados.
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isto é, em posição rígida e respeitosa, bem peculiar. Desenvolveram 
conhecimentos em algumas áreas iguais aos povos mesopotâmicos, tendo 
se destacado pela química e, claro, pela engenharia e pela arquitetura, 
em função das enormes pirâmides. Os egípcios possuíam três sistemas 
de escritas: o demótico (mais popular), o hierático (considerado sagrado 
e utilizado pelos sacerdotes) e o hieroglífico (o mais complexo, utilizado 
pelos escribas) (ORDOÑEZ; QUEVEDO, 1997).

A principal atividade econômica era a agricultura, porém as 
colheitas variavam entre trigo, centeio, cevada, legumes, uva, linho, 
algodão, papiro etc. Contudo, a pecuária não apresentava grande 
desenvolvimento e praticavam a pesca e a caça. Desenvolveram 
artesanato, manufatura e tinham um comércio interno e externo. Nesse 
sentido:

Os egípcios se projetaram com muita destreza em praticamente todos 
os campos do conhecimento humano. Souberam desenvolver técnicas 
agrícolas eficazes visando aumentar a produtividade do solo; eram 
matemáticos por excelência; curiosos da medicina; preocuparam-se 
em estudar o clima e as estações do ano, a astronomia e, sobretudo, 
deixaram para a posteridade sua marca indelével na arquitetura e 
engenharia (PALMAS, p. 20, 2015).

Diferentemente do povo mesopotâmico, os egípcios entendiam 
que a aplicação do direito estava ligada à incidência de um critério divino 
de justiça, ou seja, ao Faraó. O Faraó possuía atributos de divindade, 
sendo que a sua obrigação em velar pela justiça vinha simbolizada através 
da deusa Maat, que concentra sua essencialidade nos cunhos social, ético 
e cósmico, trazendo ao Faraó a responsabilidade de estabelecer a justiça, 
a paz, o equilíbrio e a solidariedade social e cósmica da sociedade terrena 
(PINTO, 2008). Sobre tais características, vale o ensinamento de Palmas 
(p. 25, 2015):

[...] é possível que se fale de “tribunais organizados pelo rei” onde 
o “processo é escrito”; da lei como mais a mais importante fonte do 
Direito; de um certo “Conselho de Legislação” e de um “direito dos 
contratos muito desenvolvido”.

Dessa forma, jamais se pode dizer que os egípcios viveram alheios 
a noções procedimentais e à lei. Eles até cuidaram de desenvolver 
e conservar um rico manancial de fontes jurisprudenciais, como se 
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percebe a partir de outro fragmento das orientações [...] (PALMAS, 
2015).

Por fim, tem-se que a jurisdição era titularizada pelo faraó, que 
poderia delegar funcionários especializados para determinadas tarefas 
como, por exemplo, para decidir questões de temas concretos. Em regra, 
esse funcionário era o vizir, que, na política, situava-se logo abaixo do 
faraó e, também, era um sacerdote abençoado pela deusa Maat.

Conclusões

Pelas pesquisas desenvolvidas, é possível perceber a importância 
do legado deixado por essas duas grandes civilizações: técnicas de 
mumificação, que recentemente começaram a ser mais bem compreendidas, 
arquiteturas desenvolvidas, conhecimentos sobre astronomia e medicina. 
Esses povos desenvolveram conhecimentos científicos muito avançados 
para aquela época, o que leva à necessidade de que historiadores 
diuturnamente busquem compreender o funcionamento e, principalmente, 
a capacidade estrutural das pirâmides e da forma de comunicação adotada, 
uma vez que não havia tecnologias avançadas à época.

Ainda, deve-se mencionar a herança jurídica deixada pelo povo 
da Mesopotâmia, como o Código de Hamurabi, que, já naquela época, 
apregoava que a pena não seria mera vingança, mas sim devia ser 
proporcional à ofensa provocada pelo agente que tenha cometido alguma 
barbárie, além de trazer inúmeras áreas do direito como o direito de 
família, direito privado, direito econômico, dentre outros ramos dispostos 
em seus 282 artigos.

Assim, ambas as civilizações demonstraram avanços 
emblemáticos, dominando diversas áreas do conhecimento, bem como 
das intempéries climáticas. De mais a mais, no âmbito do Direito, pelo 
povo egípcio, foi apresentada a primeira norma que abarcava princípios 
arcaicos para a mínima possibilidade de convívio em sociedade, de modo 
que se torna possível inferir que a justiça social era bem vista, o que fica 
estampado com o disposto no trecho sobre a lei de Talião. 

As sociedades não estáticas, mas dinâmicas, motivo pelo qual 
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as legislações, ainda que mínimas, têm por objetivo regulamentar as 
relações entre indivíduos em determinado momento da história. Desse 
modo, o Código de Hamurabi, o primeiro conjunto de leis de que se tem 
conhecimento, serviu para combater os problemas existentes à época, 
porém não se pode esquecer que muitas das atitudes eram drásticas, até 
mesmo, atualmente, consideradas cruéis. 
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O DIREITO À EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NOS 
PAÍSES DO MERCOSUL: ESTUDO COMPARADO 

DAS LEGISLAÇÕES DA ARGENTINA, BRASIL, 
PARAGUAI E URUGUAI

Thais Bueno Ribeiro
Denise Tatiane Girardon dos Santos

Introdução

As crianças necessitam de proteção integral e específica, tendo em 
vista que são pessoas em desenvolvimento e, absolutamente, incapazes. 
Por esse motivo foi criada, no dia de 20 de novembro 1989, a Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, expoente normativo internacional, 
que busca garantir a educação fundamental para elas. 

Na união dos Estados, enquanto Membros originários do 
Mercosul, criou-se condições para estabelecer legislações e planos, 
visando às crianças proteção e uma vida significativa na comunidade, 
fomentando, durante o período de idade em que são mais vulneráveis, 
uma educação base de qualidade. Por esse motivo, Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai, na busca pela proteção dos infantes, ao decorrer dos 
anos, evoluíram com uma gama de tratados, pactos, diretrizes, enquanto 
bloco regional, assim como, internamente, produziram legislações que 
visam a resguardar e garantir os direitos inerentes às crianças. Os países, 
conforme seu entendimento, adotaram medidas diferenciadas, cada um 
em sua esfera, com formas diferentes de garantir o direito à educação da 
criança. 

É pertinente estudar sobre a (in)efetividade da garantia do direito 
à educação das crianças no Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, Países-
Membros originários do Mercosul, enquanto bloco econômico regional, 
analisando seus principais tratados, diretrizes, convenções que prescrevem 
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a devida proteção aos infantes, bem como, pela análise comparativa dos 
dispositivos legais de cada País, que determinam e balizam as políticas 
públicas de educação básica.

A educação, no Mercosul, é uma importante via de acesso ao 
objetivo da integração regional e de intercâmbio de construções teóricas, 
dos avanços nas leis, das políticas e práticas que em cada país vêm se 
efetivando, com possibilidade de ocasionar incremento nesses campos. O 
conhecimento dos fatores, que motivaram os respectivos marcos jurídicos 
da educação básica, bem como, das próprias definições legislativas, pode 
levar a um novo arranjo de planejamento da desejada aproximação dos 
sistemas de ensino, centrada no que há de melhor em cada um desses 
quatro Países.

O artigo tem, como método, o qualitativo bibliográfico e o 
comparativo e método de pesquisa é o hipotético-dedutivo. Serão 
abordados aspectos da historicidade do direito das crianças à educação 
nos países do Mercosul; as previsões legais sobre o direito à educação no 
âmbito do Mercosul: tratados e leis nacionais; e, por fim, a efetividade dos 
mecanismos educacionais no Mercosul: estudo comparado da Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai.

2 A historicidade do direito das crianças à educação nos países do 
Mercosul

Neste Tópico, será discorrido sobre a estruturação internacional 
de direitos humanos, no Pós-Segunda Guerra, a partir da Criação da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH), assim como a relativização da soberania e 
a possibilidade de criação de blocos de países, como o Mercado Comum 
do Sul - Mercosul. Quanto ao direito das crianças à educação, serão 
abordadas as previsões internacionais, e, especificamente, as decorrentes 
dos tratados1, em nível de Mercosul.

1 Tratado é todo acordo formal e escrito, celebrado entre Estados e/ou organizações 
internacionais, que busca produzir efeitos numa ordem jurídica de direito internacional 
(AQUINO, 2019).
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Os direitos humanos são uma construção, intensificada no Pós-
Guerra, a partir da criação da ONU e promulgação da DUDH2, em 
1948, que impactaram na soberania dos países, até então, absoluta, 
relativizando-a, buscando atingir a todas as pessoas e evitar novas 
ocorrências de atrocidades, como as do nazismo. Direitos humanos, 
pois, são inerentes aos à pessoa humana, que visam a esguardar a sua 
integridade física e psicológica perante seus semelhantes e ao Estado 
em geral, de forma a limitar os poderes das autoridades, garantindo o 
bem-estar social pela igualdade, fraternidade e da proibição de qualquer 
espécie de discriminação (DIAS, 2008).

Revisitou-se o conceito de soberania estatal, em que os 
Estados devem respeitar-se, mutuamente, o que favoreceu as relações 
internacionais e o processo de universalização dos direitos humanos, a 
partir de um sistema normativo internacional de proteção desses direitos, 
bem como, fomentou também a criação de organizações de cooperação e 
integração econômica (PIOVESAN, 2000). 

Na DUDH, seu artigo 26 previu a obrigatoriedade da educação 
primária gratuita, universal, direito voltado às crianças, pessoas em 
formação (MARIANO, 2010). Internacionalmente, outros Documentos 
haviam se voltado à temática, como a Declaração de Genebra sobre os 
Direitos da Criança, em 1924, iniciando com cinco princípios gerais: (a) 
toda criança deve receber os meios necessários para seu desenvolvimento 
normal; (b) devem ser as primeiras a receber socorro em tempo de 
dificuldade; (c) ter a possibilidade de ganhar o seu sustento e ser protegida 
de toda forma de exploração; (d) deve ser educada de modo a ver que 
seu talento também pode ajudar outras pessoas (SOARES, 2005). Em 
1959, foram introduzidos, pela ONU, pontos na Declaração Universal dos 
Direitos da Criança3, na qual afirmou que a sociedade é parte fundamental 

2 Em 10 de dezembro de 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, a qual introduziu a concepção contemporânea de direitos humanos, 
caracterizada pela universalidade e indivisibilidade destes direitos, a primeira diz 
respeito a sua extensão, já a segunda tinha como fim a garantia dos direitos civis e 
políticos (PIOVESAN, 2000).

3 Com a declaração da ONU, a Declaração de Genebra passou a integrar o corpo 
normativo do direito internacional (JENSEN, 2018).
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no cuidado com o futuro da humanidade, ou seja, as crianças. Também, o 
direito à igualdade, à vivenda, à alimentação, à proteção diante do abuso 
ou o direito a ter atividades recreativas4 (MARIANO, 2010).

De acordo com a Convenção dos Direitos da Criança5, criança era 
todo ser humano com menos de 18 anos de idade, conceito que oscila, a 
depender da previsão constitucional de cada País, na Argentina, em seu 
art. 75 da Constitución de la Nación Argentina determina que, a partir 
dos 16 anos é considerado adolescente (ARGENTINA, 1994); no Brasil, 
a Lei nº 8.069 de 1990 em seu art. 2º, considera criança a pessoa até 
12 anos de idade incompletos (BRASIL, 1990); no Paraguai, a Lei n° 
2.169 define como criança o indivíduo menor de 14 anos (PARAGUAI, 
1844), já o Uruguai não faz distinção de criança e do adolescente quanto 
a idade, referindo em seu art. 54, a expressão crianças com menos de 18 
anos (URUGUAI, 1830), previsões legais que permanecendo até os dias 
atuais.

Será tratada a educação da criança pelo parâmetro do ensino 
primário, previsto em cada País. A Argentina6, Brasil7, Paraguai8 e 
Uruguai9, ao aderirem à Convenção, se comprometeram a assegurar 
a toda criança, sujeita à sua jurisdição, os direitos, especificados nela, 
dentre eles, o direito à educação (PITANGUY; HERINGER, 2001).

4 Como a Declaração não tinha caráter obrigatório, em 1978, a Polônia trouxe a proposta 
de um modelo para a Convenção, mas, somente em 20 de novembro de 1989, foi, 
legalmente, proposto que os países se obrigassem a garantir o direito da Criança 
(MARIANO, 2010).

5 É importante frisar a diferença entre a Declaração de 1959 e a Convenção de 1989, uma 
vez que aquela possuía caráter recomendatório e não-cogente, enquanto está apresenta 
natureza e formato próprio de tratado internacional, prevendo condutas obrigatórias 
para os Estados signatários (BABINSKI, 2010).

6 Na argentina a Convenção foi assinada em 29 de janeiro de 1990, sendo ratificada em 
04 de dezembro de 1990 (BABINSKI, 2010).

7 No Brasil a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 28, de 14 de setembro 
de 1990 e promulgada pelo Decreto Legislativo nº 99.710 de 21 de novembro de 1990 
(BABINSKI, 2010).

8 No Paraguai a Convenção foi assinada em 04 de abril de 1990, sendo ratificada em 25 
de setembro de 1990 (BABINSKI, 2010).

9 O Uruguai, por sua vez, assinou a convenção em 26 de janeiro de 1990, sendo ratificada 
em 20 de novembro de 1990, passando a vigorar em sua Constituição, em 20 de 
dezembro de 1990 (BABINSKI, 2010).
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A evolução das relações internacionais amistosas entre os Estados 
possibilitou a criação de diversos blocos regionais, como o Mercosul, a 
partir do Tratado de Assunción, assinado em 26 de março de 1991, entre 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com a finalidade de estabelecer um 
mercado comum entre seus Membros, eliminando barreiras comerciais, 
políticas e sociais (BRASIL, 2018).10 Os objetivos são a consolidação 
da integração econômica, política e social entre os países, fortalecendo 
vínculos, a melhoria de vida dos cidadãos e a garantia ao respeito e a 
promoção dos direitos (BABINSKI, 2010)

Ainda que o Tratado de Assunción não tenha especificado direitos 
específicos à criança, o Conselho do Mercosul criou, por meio da Decisão 
CMC 05/91, as Reuniões de Ministros, estas referendadas pelo Protocolo 
de Ouro Preto, em seu art. 8°, inciso VI, com a seguinte redação: “São 
funções e atribuições do Conselho do Mercado Comum: [...] VI. Criar 
reuniões de ministros e pronunciar-se sobre os acordos que lhe sejam 
remetidos pelas mesmas” (BABINSKI, 2010, p. 138).

Em abril de 1991, os Ministros de Educação, reunidos em 
Buenos Aires, em razão de um encontro sobre a educação na região e 
sua descentralização, iniciaram tratativas sobre a incorporação efetiva 
da educação nos projetos do Mercosul. Tal proposta se consolidou no 
Encontro Internacional de Educação, Alfabetização e Cidadania, em 
meio ao qual se acordou a formalização de Acordo Cultural e Educativo 
no âmbito do Mercosul, em maio de 1991 (BABINSKI, 2010, p. 138).

Os Países-Membros, originários do Mercosul, adotaram a 
Declaração dos Direitos da Criança e a Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, ambas promulgadas pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas, cujos Países fazem parte (SOARES, 
2005). O comprometimento dos países do Mercosul em realizar alterações 
em suas legislações, para garantir o direito à educação das crianças 
(SOUZA, 2001, p. 69), indica a 

10 Seu propósito era a ampliação das atuais dimensões dos mercados nacionais desses 
países, por meio da integração, para acelerar seus processos de desenvolvimento 
(PIOVESAN, 2000).
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[...] preocupação de dar-se à Convenção um caráter de efetividade 
imediata. Os Estados Partes aceitam sujeitar-se a normas que até então 
tinham um sentido mais moral que obrigacional, comprometendo-se a 
realizar mudanças administrativas e legislativas no Plano interno. Uma 
das razões de tal preocupação foi o amadurecimento da comunidade 
internacional no sentido de perceber que as crianças de hoje, terão 
de prosseguir, no futuro, a tarefa de criar uma ordem social justa e 
humana. Na verdade a Convenção representa um compromisso com 
o futuro.

A obrigatoriedade que as referidas Convenção e a Declaração 
determinaram em relação à educação para as crianças e as previsões 
internacionais e constitucionais de cada país, viabilizaram o 
desenvolvimento de um sistema legal com a premissa de garantir tal 
direito. 

No ano de 1991, na seara do Mercosul, ocorreram eventos 
voltados à educação: em Buenos Aires, os Ministros de Educação dos 
Estados do Cone Sul11, na pauta sobre descentralização educacional na 
região, passaram a discutir sobre a incorporação efetiva da educação no 
projeto de integração, o que foi formalizado no Encontro Internacional de 
Educação, Alfabetização e Cidadania, realizado no Brasil, na proposta de 
Acordo Cultural e Educativo no âmbito do Mercosul (BABINSKI, 2010). 
Na Reunião Preparatória do Mercosul Cultural e Educativo, em Assunção, 
foi elaborado o Projeto de Protocolo Integrativo Educacional, assinado em 
dezembro, por meio do Protocolo de Intenções, cujo Preâmbulo afirmava 
“[…] que a Educação tem um papel fundamental para que esta integração 
se consolide e se desenvolva [...]” (BABINSKI, 2010, p. 138).

Foi iniciado o Setor Educacional do Mercosul, pela necessidade 
de elevar os níveis de educação nos Países, de forma integral, fortalecer 
o processo de integração e alcançar a prosperidade, o progresso e o bem-
estar com justiça social dos habitantes da sub-região12 (BABINSKI, 
2010).

11 O Cone Sul é uma região geográfica que engloba a parte sul do continente, o qual 
tem aparência de cone, em formato de triângulo. Composta pelo Uruguai, Argentina e 
Chile, ainda o Paraguai por vezes é incluído e a região sul do Brasil também por vezes 
é considerada parte do Cone Sul (BABINSKI, 2010).

12 Foi encabeçado pela Reunião de Ministros de Educação (RME) (BABINSKI, 2010).

https://jus.com.br/tudo/ordem-social
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Sobre a educação básica, criou-se um Plano Constitucional 
que previa, entre suas metas, o incentivo ao desenvolvimento de redes 
e programas regionais que colaborem com o intercâmbio de docentes, 
pesquisadores e estudantes de todos os níveis de ensino, de modo a 
preparar e estimular a vivência da integração. Também, a formulação de 
propostas de ação específicas para cada nível educacional, e a educação 
básica teve suas próprias metas. Para alcançar os resultados, criaram-se 
programas para difundir o conhecimento sobre as diversas culturas do 
bloco regional, na tentativa de contribuir ao processo de integração. Para 
uma efetiva troca experiências sobre os conteúdos e práticas educativas 
a serem adotadas, definiu-se a realização dos seminários bienais sobre o 
ensino de História e Geografia (BABINSKI, 2010).

O direito à educação remete aos primeiros anos de vida da pessoa, 
motivo pelo qual foram criados, no âmbito do Mercosul, os jardins de 
infância, com foco de cuidar da saúde e da alimentação, e posteriormente, 
com propósito educacional. Passou a ser chamada de primeira infância a 
fase do nascimento até os cinco anos na escola, construindo a educação 
básica, como direito universal da criança e dever do Estado. Nos anos 
seguintes, foram inseridos outros cuidados, tais como assistência, cultura, 
esporte e direitos humanos, todos andando lado a lado, criando um 
atendimento harmônico durante os três primeiros anos de vida (INEP - 
MEC/SEB, 2013, s/p.): 

A conceituação de criança é crucial para determinar a finalidade e os 
objetivos da educação infantil, bem como suas diretrizes pedagógicas. 
O mesmo vale para os conceitos de infância, desenvolvimento e 
educação infantil. Saber como os documentos oficiais dos países 
conceituam aquelas realidades nos possibilita compreender o alcance 
e as consequências práticas dos dispositivos estabelecidos pela 
legislação correspondente. Quando não definem os termos, mas estes 
são bastante explicitados na literatura especializada produzida no país, 
assumimos que o entendimento que nela se expressa corresponde ao 
pensamento do legislador e dos dirigentes dos sistemas de ensino.

Segundo Souza (2017), o Plano enfatizava a educação como um 
direito humano e um bem público social, destacando que o plano resultou 
em avanços positivos na garantia desse direito, nos ordenamentos 
jurídicos dos países e aumento nos níveis de cobertura educacional em 
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questão de qualidade. 

O Setor Educacional do Mercosul reconhece a importância da 
educação como estratégia de desenvolvimento, propondo políticas que 
viabilizem o processo e desconsideram o fato de que não se trata, apenas, 
uma garantia do direito à educação, mas, também, de uma perspectiva 
de fortalecimento regional (SOUZA, 2017). O objetivo do setor é a 
efetiva contribuição para a integração regional, começando com acordos 
de políticas educacionais, mas não se vislumbra êxito na efetivação da 
educação enquanto direito (INEP - MEC/SEB, 2015).

Considerando a garantia do direito à educação e o Plano, criado 
pelo Mercosul, no período de 1992 – 2015, tem-se que os Planos de ações 
do setor educacional, que buscam igualar, nos Países, as questões de 
obrigatoriedade, gratuidade, financiamento e organização dos sistemas de 
ensino (INEP - MEC/SEB, 2015). Cunha (1995, p. 10) aponta os pontos 
dos avanços da educação no âmbito do Mercosul: 

Ele foi mais longe, incluindo objetivos transcendentes de formação 
de uma consciência social favorável ao processo de integração e à 
aprendizagem dos idiomas oficiais do Mercosul (Espanhol e Português). 
Especificamente em relação à educação básica (ensino fundamental 
e médio), as linhas de trabalho preconizadas contemplaram temas 
importantes, dentre os quais destacam-se a atualização de currículos 
segundo as demandas do Mercosul, a educação de adultos e sua 
vinculação com o trabalho, as experiências descentralizadoras de 
gestão educacional, a educação continuada de professores e as ações 
que ampliem a eqüidade nas políticas educacionais, tendo em vista as 
camadas desfavorecidas da população. 

Contudo, a pretensão inicial do Plano foi se dissipando, uma vez 
que suas finalidades não atendiam a realidade dos Países, motivo pelo qual 
os Ministros da Educação dos Estados decidiram redefinir suas estratégias 
para melhor desenvolver a educação básica, com a ideia de criar uma base 
de ensino comum (CUNHA, 1995). Se a educação é proclamada como 
um direito, nos tratados, ratificados pelos Estados passa a corresponder 
a um dever dos Estados em prover meios para efetivá-lo. O direito se 
torna responsabilidade dos Estados, o que significa uma ação de gestão 
e de implementação de políticas públicas, ou seja, a realização de ações 
positivas, por parte do Poder Público, em um processo de sucessivos 
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avanços na materialização do direito educacional. A educação, como um 
direito humano fundamental, de caráter social, traz implicações diretas 
para os Planos normativos regionais e estatais (SOUZA, 2017).

A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, por meio das 
decorrências do Tratado de Assunción, buscaram tratar da importância 
da educação como meio de integração, não só econômica, mas, também, 
como meio de fortalecer o futuro das nações (INEP, 2015). A constituição 
do bloco regional tornou-se de grande importância nos mecanismos de 
pactuar compromissos a partir de atos normativos celebrados no âmbito 
internacional, galgando espaço não só na vertente econômica e política, 
mas, principalmente, no âmbito social e educacional, pois passa a 
representar uma estrutura mais rígida para garantir o direito à educação 
da criança no mundo globalizado (SOUZA, 2017).

Portanto, nos países do Mercosul, a educação infantil passou a 
integrar pautas governamentais, integrada à educação pública como 
dever do Estado e gerou o reconhecimento como primeira etapa do 
processo educacional do direito da criança a educação infantil, a partir do 
nascimento. Esse status não foi dado, apenas pela ratificação da Convenção 
dos Direitos da Criança, mas por vir estampado nas Constituições dos 
Países, o que será visto nos próximos capítulos.

3 As previsões legais sobre o direito à educação no âmbito do 
Mercosul: tratados e leis nacionais

O objetivo deste título é analisar a proteção normativa voltada 
ao direito à educação básica nas Constituições nacionais dos Países do 
Mercosul, passando por um breve histórico sobre os Planos, criados na 
esfera do bloco econômico, para regulamentar a educação, procedendo à 
descrição e cotejo dos dispositivos constitucionais, atualmente, em vigor 
nos Países.

A temática da educação básica foi inserida no Plano de 
desenvolvimento apresentado, na Conferência sobre Financiamento para 
o Desenvolvimento, realizada em 2002, no México, a qual tinha como 
objetivo aumentar os níveis de desenvolvimento da educação até o ano 
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de 2015, universalizar a educação primária, eliminar a disparidade de 
gênero. Tais finalidades eram monitoradas pela ONU, por intermédio de 
relatórios periódicos (ROSSINHOLI, 2008).

Na segunda metade do século XX, houve o crescimento da 
regionalização, em que os Estados buscaram uma saída em conjunto 
para obter a paz e o desenvolvimento econômico-social em suas regiões, 
criando blocos econômicos regionais que permitiram a coordenação 
das ações de seus Membros. Além disso, ajudou a expandir o direito a 
educação, na medida em que as políticas públicas estatais ganhavam 
eficácia política e econômica. Neste contexto histórico, surgiu o 
Mercosul, o qual é resultado de um processo de integração econômica 
e que tem como finalidade melhorar as condições de vida dos cidadãos 
(BESHARA; PINHEIRO, 2008).

Como discorrido no título anterior, no Mercosul, o direito à 
educação foi sendo consolidado nas Constituições e nas legislações 
infraconstitucionais a partir dos seus respectivos delineamentos políticos, 
sociais, econômicos e culturais, mostrando um grande avanço o que 
permitiu a formação de um ordenamento jurídico educacional na região 
(SOUZA, 2017).

Os tratados passaram a ser um meio pelo qual os países 
estabeleceriam uma parceria de deveres, tanto econômica, quanto política. 
Nas lições de Amaral Junior (2008), os ordenamentos internacional e 
nacional devem fornecer sempre proteção aos tutelados. Neste sentido, 
defende o autor que, em caso de conflito, deve aplicar a norma mais 
favorável dos tratados13, conforme Amaral Júnior (2008, p. 104): 

13 A questão da primazia dos tratados sobre a norma infraconstitucional, no Brasil, teve 
início do século XX até o início da década de 1970, o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF) era de que o tratado tinha primazia sobre a norma interna e não 
poderia ser revogado por uma lei nacional. Entretanto em 1969, houve um julgamento, 
em que o órgão entendeu que uma norma interna pode ser revogada por um tratado, 
valendo, do ponto de vista interno, que a norma mais nova revoga a mais antiga 
(GIARDINA et al, 2016). 

 No Uruguai não existe condições constitucionais sobre tratados e a soberania da norma 
interna, reconhecendo somente a soberania nacional, reservando-se o direito exclusivo 
de estabelecer leis, não possibilitando o ingresso direto de qualquer norma do Mercosul 
no seu ordenamento jurídico (BESHARA; PINHEIRO, 2008).
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Ao atenuar a perspectiva de conflito, o critério de aplicação da norma 
mais favorável coordena os tratados que se inspiram nos mesmos 
propósitos. Referida coordenação tem lugar, tanto no nível vertical, 
entre tratados e leis domésticas, quanto no nível horizontal, entre dois 
ou mais tratados. O objetivo primordial é, em todos os casos, verificar 
qual é a norma que dispensa maior proteção às vítimas de violações 
de direitos humanos.

Os tratados internacionais estão disciplinados pela Convenção 
de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT), mas, somente a partir 
da assinatura da Convenção sobre o Direito dos Tratados entre Estados 
e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, 
em 1986, determinou-se o reconhecimento da possibilidade de celebrar 
tratados pelas organizações como sujeito de direitos e deveres, no âmbito 
do direito internacional (BABINSKI, 2010).

Na Argentina, a Suprema Corte estabeleceu que prevalece a 
superioridade dos tratados internacionais perante as leis federais. Tal 
posição foi adotada pela Constituição de 1994, por meio do artigo 75, 
inciso 22, que dispõe que ao Congresso Nacional compete “Aprobar 
o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 
organizaciones internacionales y con los concordatos com la Santa 
Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” 
(BABINSKI, 2010, p. 86). Na Constituição Brasileira de 1988, em seu 
artigo 5o, parágrafo 2o, apresentava os seguintes termos “§ 2º - Os direitos 
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte.” Depreende-se que 
não há expressa hierarquia em relação aos tratados, passando a decisão ao 
STF (BABINSKI, 2010).

A Constituição Uruguaia, de 1967, sofreu reformas ao longo 
dos anos, que não contemplaram atenção aos tratados internacionais, 

 A Constituição do Paraguai dá aos tratados posição, hierarquicamente, superior à 
das leis e admite a ordem jurídica supranacional, podendo ser alterada pelo mesmo 
processo de elaboração de lei complementar (BESHARA; PINHEIRO, 2008).

 Na Argentina, as leis e os tratados são supremos da nação, assim um tratado que seja 
incorporado ao ordenamento jurídico argentino pode modificar a própria Constituição 
do País (BESHARA; PINHEIRO, 2008).
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prevendo artigos que falam sobre a celebração e aprovação destes. No 
Paraguai, a Constituição de 1992 mencionou, em seu artigo 137, que os 
tratados internacionais estão abaixo, apenas, da Constituição, conforme 
Babinski (2010, p. 92):

[...] la ley suprema de la República es la Constitución. Esta, 
los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y 
ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones 
jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran 
el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

Segundo Momma (2001), não se pode desvincular a educação das 
políticas internacionais, sendo que as discussões, no âmbito do Mercosul 
afetam diferentes sistemas educacionais dos Países membros. A ordem 
mundial globalizada tem, como uma das características, a formação de 
blocos econômicos regionais, o que leva os países a renovar suas formas 
de cooperação, estreitando seus laços por meio dos tratados.

Conforme mencionado no capítulo anterior, o primeiro tratado, 
celebrado no âmbito do Mercosul, foi o Tratado de Assunción, em 1991, 
no qual a perspectiva de ação política que sustenta o Mercosul se configura 
“[...] em torno de instâncias governamentais, quando nestes círculos são 
definidas as metas, propostas e acordos para criação, implementação 
e desenvolvimento deste bloco econômico [...]” (OLIVEIRA, 2011, 
p. 228). No Protocolo de Intenções, documento oficial do Mercosul, 
foi inserido, como elemento chave para a integração regional entre os 
Países, a educação, servindo como termômetro para a consolidação da 
democracia.14

O primeiro Plano de Ação foi assinado em 1992, com previsão de 
vigorar até 1994, entretanto, conforme decisão da Comissão de Ministros 
da Educação, foi prorrogado até 1997, esse Plano tinha como objetivo 

14 Conforme Beshara e Pinheiro (2008, p. 3), “Desse modo, em 13 de dezembro de 1991, 
apenas oito meses após a assinatura do Tratado de Assunção foi constituído o Setor 
Educacional do Mercosul, por meio do Protocolo de Intenções firmado pelos Ministros 
da Educação dos Estados-membros. O Setor Educacional do Mercosul foi criado com 
base na idéia de que a integração regional não deve estar circunscrita aos aspectos 
econômicos e políticos, mas deve abrigar, também, iniciativas culturais, educativas 
e sociais. Nesse sentido, o Protocolo de Intenções previu que a educação tem papel 
fundamental para que a integração se consolide e se desenvolva.”
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“[...] a centralização na formação de uma consciência social favorável 
ao processo de integração regional; a capacitação de recursos humanos 
objetivando contribuir um desenvolvimento econômico; e a harmonização 
dos sistemas educativos dos países membros [...]” (BESHARA; 
PINHEIRO, 2008, p. 136).

Em 1998, entrou em vigor o Novo Plano, que mais tarde foi 
readaptado pelo Plano de Ação, 2001-2005, este apresentava características 
semelhantes ao primeiro. Os objetivos do Mercosul, em seus Planos, 
consistiam em construir um espaço educacional integrado “[...] por meio 
da coordenação de políticas de educação, promovendo a mobilidade, o 
intercâmbio e a formação de uma identidade regional [...]” (BESHARA; 
PINHEIRO, 2008, p. 4). Os Planos orientavam as políticas de integração 
do Mercosul, objetivando a efetiva contribuição para a integração 
regional, utilizando acordos e executando políticas educacionais que 
estejam articuladas com um projeto de cidadania regional.

Surgindo neste contexto, segundo Amaral Junior (2008) o direito 
à educação básica, que esteve presente nas primeiras declarações de 
direitos firmados no Plano global, foi revisto pela DUDH e DADDH, as 
quais proclamaram a relevância de tal direito, estabelecendo diretrizes 
para o Plano de ensino, tendo como primeiro passo o artigo XXVI15 da 
DUDH. Já o artigo 1216 da DADDH não estabelece, expressamente, a 
obrigatoriedade do ensino primário, porém, assegura a sua gratuidade, 
bem como, a igualdade enquanto princípio norteador do oferecimento da 

15 “1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 
técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada 
no mérito.” (ONU, 2019, s/p.).

16 “Toda pessoa tem direito à educação, que deve inspirar-se nos princípios de liberdade, 
moralidade e solidariedade humana. Tem, outrossim, direito a que, por meio dessa 
educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna, para 
melhorar o seu nível de vida e para poder ser útil à sociedade. O direito à educação 
compreende o de igualdade de oportunidade em todos os casos, de acordo com os 
dons naturais, os méritos e o desejo de aproveitar os recursos que possam proporcionar 
a coletividade e o Estado. Toda pessoa tem o direito de que lhe seja ministrada 
gratuitamente pelo menos, a instrução primária.” (ONU, 2019, s/p.).
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educação. 

Tanto o Plano global, quanto o Plano continental conheceram 
tratados internacionais que buscaram conferir maiores detalhes jurídicos 
ao conteúdo do direito à educação e buscaram a efetividade em sua 
realização, sendo que o Estado figura como membro assegurador desse 
direito (BABINSKI, 2010). Os Países Membros do Mercosul, por 
meio de suas Constituições, traçaram metas, visando a normatizar sua 
estruturação, a formação dos poderes públicos e as formas de governo 
distribuindo competências, para garantir direitos e deveres dos cidadãos 
(BESHARA; PINHEIRO, 2008).

Existem duas formas de aplicabilidade das normas internacionais 
no Plano interno dos países, quais sejam, a monista e a dualista: a 
primeira diz que, uma vez em vigor no Plano internacional, a norma 
automaticamente, submete o país que a ratificou. A segunda reconhece, 
sob a forma de lei, o que está disposto na norma internacional para que 
ela possa vigorar internamente no país (FERREIRA et al., 2008). No caso 
do Mercosul, em seu os art. 42 do Protocolo de Ouro Preto17 diz que essas 
normas tem de ser incorporada, nos termos previstos na legislação de 
cada país, para poder ter eficácia (FERREIRA et al., 2008). 

Acerca do direito à educação, o artigo 13 do Protocolo San 
Salvador, seguindo o disposto na DADDH, traz a importância de garantir 
os direitos para manter a paz, além de destacar a importância do direito à 
educação, trazendo ainda as previsões para cada nível de ensino: primeiro 
e segundo graus e ensino superior.18 Seguindo os critérios do Protocolo, 

17 Artigo 42- As normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 deste 
Protocolo terão caráter obrigatório e deverão, quando necessário, ser incorporadas aos 
ordenamentos jurídicos nacionais mediante os procedimentos previstos pela legislação 
de cada país.

18 3 - Os Estados-Partes neste Protocolo reconhecem que, a fim de conseguir o pleno 
exercício do direito à educação: a) o ensino de primeiro grau deve ser obrigatório 
e acessível a todos gratuitamente; b) o ensino de segundo grau, em suas diferentes 
formas, inclusive o ensino técnico e profissional, deve ser generalizado e acessível 
a todos, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pelo estabelecimento 
progressivo do ensino gratuito; c) o ensino superior deve tornar-se igualmente acessível 
a todos, de acordo com a capacidade de cada um, pelos meios que forem apropriados 
e, especialmente, pelo estabelecimento progressivo do ensino gratuito; d) deve-se 
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em 2006, os direitos das crianças foram reafirmados por meio da Lei de 
Educação Nacional Argentina, Lei nº 26.206/2006, que estabeleceu uma 
estrutura do sistema educacional, na qual prevê “[...] o dever do Estado 
na busca de qualidade equivalentes em todo o território, fortalecendo 
a democracia, incentivando à participação política e a valorização da 
educação”. A estrutura educacional, prevista no artigo 17 da referida é 
a seguinte: “1º nível: educação inicial; 2º nível: educação primária; 3º 
nível: educação secundária; 4º nível: educação superior” (BRUSCATO, 
2019, p. 4).

O Brasil, após o movimento de descentralização intergovernamental, 
no pós-regime militar, dividiu o poder entre governos fixando-os em 
federal, estadual e municipal. Em 1988, promulgou a nova Constituição 
Federativa, na qual definiu, expressamente, o direito da dignidade humana, 
o respeito e a promoção dos direitos humanos como princípios basilares 
do País, reconheceu também, a criança como cidadã e sujeito de direitos 
próprios da idade, na atribuição clara do dever do Estado na garantia 
destes (BABINSKI, 2010). Após a promulgação da Constituição Federal, 
no País, entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
Lei nº. 8.069/1990, apontando os direitos fundamentais das crianças e dos 
adolescentes (BRUSCATO, 2019). 

No Uruguai, o centro de poder político nacional se estende por todo 
território, é dividido em Estados Federais, partilhando as competências 
entre União, os Estados/Províncias/Distrito Federal/Cidade Autônoma da 
Buenos Aires e os municípios. Em sua Emenda Constitucional 59/2009, 
tornou obrigatória a pré-escola. A Constitución de la República de 1967, 
sofreu reformas constitucionais, sendo a última em 31 de outubro de 2004, 
na qual foi sancionada a Lei Geral de Educação, nº 18.437, “a Lei dividiu 
a educação de zero a 6 anos em dois ciclos: 1) educação da primeira 
infância, do nascimento aos 36 meses; e 2) educação inicial, para crianças 

promover ou intensificar, na medida do possível, o ensino básico para as pessoas que 
não tiverem recebido ou terminado o ciclo completo de instrução do primeiro grau; e) 
deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para os deficientes, a fim 
de proporcionar instrução especial e formação a pessoas com impedimentos físicos ou 
deficiência mental. (BABINSKI, 2010, p. 106).
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de 3 a 5 anos, atendidas em jardins de infância e em classes de iniciais” 
(BRUSCATO, 2019, p. 05). Por sua vez, a Constituição do Paraguai, 
promulgada em 1992, trata do direito de educação no seu capítulo VII, 
intitulado “Sobre Educação e Cultura”, apontando no artigo 73, alguns 
objetivos sobre a educação, os quais serão estudados no capítulo seguinte 
(BABINSKI, 2010).

As normas nacionais do direito educacional estão presentes no 
plano constitucional dos Estados, considerados neste estudo, o que denota 
o grau elevado de proteção com o direito à educação da criança presente 
nesses Países, conferida por modificações legislativas recentes.

4 Mecanismos educacionais no Mercosul: estudo comparado das 
legislações da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai

Em alusão à educação comparada, em específico, dos Países 
Membros do Mercosul, é um desafio que significa analisar uma realidade 
que se encontra, fortemente, permeada de questões histórico-culturais e 
que compõem os aspectos comuns e divergentes no âmbito educacional e 
compreendê-los. Conforme já estudado, os Países adotaram a Convenção 
dos Direitos da Criança, e passaram por um longo período de adaptação 
para delinear direitos da criança em suas legislações, estabelecidos, 
também, em observância aos seus princípios. Dessa forma, os Países 
foram desenvolvendo, cada qual com suas peculiaridades, as leis que 
melhor se adequariam a fim de garantir os direitos que cabe a criança no 
âmbito educacional.

O desenvolvimento do sistema educacional brasileiro19 está 
consolidado em um processo democrático, a Constituição Federal de 
1988, a Emenda Constitucional nº. 14, de 1996, e a nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída pela Lei 19.394, de 1996, 

19 No Brasil em 1824, houve a constitucionalização do direito à educação, na qual 
estabelecia, em sua Constituição Federal, em seu artigo 179, parágrafo 32, a gratuidade 
da instrução primária a todos os cidadãos, colocando-o entre os primeiros países 
do mundo a reconhecer tal direito, entretanto, restringia a educação à sociedade 
monarquista, uma vez que os brasileiros conviveram com a escravidão até o ano de 
1888 (BABINSKI, 2010).
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são as principais leis que regulam o atual sistema educacional brasileiro 
(INEP - MEC/SEB, 2013).

A Constituição Federal, de 1988, expõe o direito à educação como 
um direito social fundamental, garantindo a educação básica, gratuita 
e universal às crianças e adolescentes, desde os 04 até os 17 anos de 
idade. Muito embora haja essa garantia, a realidade escolar ainda é muito 
distante para muitas crianças e adolescentes. Além disso, a Lei Federal 
nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(BRASIL, 1990), trouxe a garantia do princípio da proteção integral, este 
que é norteador de sua legislação, visto que, em seu artigo 1º, assegura a 
proteção integral à criança, ainda regulamentou que os direitos da criança 
devem ser de responsabilidade do Estado, da sociedade e da família, sendo 
fortalecidos, posteriormente, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(Lei nº. 9.394/1996 - LDB) (LUZ, 2009).

Dessa forma, o Brasil buscou assegurar o direito à educação da 
criança, visto que é um direito fundamental desta, e, com isso assegurar 
seu pleno desenvolvimento. A Lei nº. 9.394/1996 estabeleceu a divisão da 
educação do País em duas formas, sendo a educação básica e a educação 
superior, a primeira seria a educação infantil prevista no artigo 29 da LDB, 
bem como, no artigo 208, inciso IV da CF, a qual aponta que é dever do 
Estado mediante a garantia de “[...] educação infantil, em creche e pré-
escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (MORAES, 2014, p. 16). 

Além disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20820, 

20  Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria; II - Progressiva universalização do ensino médio 
gratuito; III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; IV - Educação infantil, em creche e pré-
escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V - Acesso aos níveis mais elevados do 
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

 VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua 
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elevou o nível dos direitos a educação da criança, atribuindo como dever 
do Estado a educação básica obrigatória, passando a constar a efetivação 
da educação básica obrigatória, gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade; Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade, entre outros. Na prática, o País possui deficiências 
que não garantem, efetivamente, o estabelecido por ele. Segundo Freitas 
(2018, s/p), os principais problemas a serem enfrentados são a falta de 
preparo de alguns professores, o salário abaixo do mercado de trabalho do 
educador e a falta de acesso de algumas crianças as salas de aula:

Números que retratam os problemas da educação brasileira: • Hoje, 
no Brasil, de 97% dos estudantes com idade entre 7 e 14 anos se 
encontram na escola, no entanto, o restante desse percentual, 3%, 
respondem por aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com idade 
escolar que estão fora da sala de aula. • Para cada 100 alunos que 
entram na primeira série, somente 47 terminam o 9º ano na idade 
correspondente, 14 concluem o ensino médio sem interrupção e 
apenas 11 chegam à universidade. • 61% dos alunos do 5ºano não 
conseguem interpretar textos simples. 60% dos alunos do 9ºano 
não interpretam textos dissertativos. • 65% dos alunos do 5ºano não 
dominam o cálculo, 60% dos alunos do 9º ano não sabem realizar 
cálculos de porcentagem.

A legislação do País estipula, da faixa etária de 0 a 3 anos, a 
frequência facultativa, mas as previsões legais, acima referidas, se 
manifestam no sentido de garantir a matrícula de toda criança que 
necessite de uma creche ou pré-escola e cuja família o queira, a meta 
do Plano Nacional de Educação é de alcançar a cobertura de 50% da 
população desse grupo etário até 2020 (FREITAS, 2018). Na idade de 4 e 
5 anos, a frequência é obrigatória para toda criança, por isso, a pré-escola 
está orientada para o universo dessas crianças. A meta constitucional 
de sua universalização é o ano de 2016. O atendimento público ou 
governamental é feito, prioritariamente, pelos municípios, em 2011, eles 
davam conta de 65% do total das matrículas das creches e de 75% da 
pré-escola; a iniciativa privada atendia 34,5% e 24 % respectivamente 
(IBGE, 2008). 

No Uruguai foram introduzidos em seu texto legislativo, artigos 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
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que tratam das questões à educação primária, na qual estabelecia que 
os “[...] governos departamentais deveriam velar sobre a educação 
primária, por meio da instauração de juntas intituladas “Econômico-
Administrativas”, com membros eleitos por eleição direta”, de acordo 
com Babinski (2010, p. 25). Além disso, ao longo do texto da Constituição 
Uruguaiana, há sete artigos21 que dizem respeito à educação, cabendo 
a legislação infraconstitucional estabelecer princípios e diretrizes da 
educação nacional, e, diferentemente dos outros Países, a Constituição 
do Uruguai não direciona o dever na prestação dos serviços educacionais 
(BABINSKI, 2010, p. 40).

Entretanto, em seu artigo 70, prevê que a obrigatoriedade em 
garantir o ensino primário e médio é dever do Estado, ainda que não haja 
uma lei específica para a garantia da eficácia de tal obrigação. Ademais, 
a Constituição Uruguaiana prevê aos pais e responsáveis o direito de 
escolha quanto às instituições de ensino e professores na rede pública; 
já nos serviços educacionais privados, prevê a exoneração de impostos 
nacionais e municipais, como subsídios por seus serviços (BABINSKI, 
2010, p. 40).

Em 2008, o Uruguai, universalizou a educação primária, 
alcançando o índice mais alto de alfabetização (98%) da América Latina, 
também universalizou o atendimento das crianças de 5 anos (97%) e 
manteve em 85% o atendimento às crianças na faixa etária de quatro anos 
(UNESCO, 2014). A Educação Inicial, no País, é de 3 a 5 anos, desde 
os jardins de infância e em classes de inicial criadas em escolas. O nível 
de 5 anos tornou-se obrigatório, pela Lei n° 17.015, de 1998, e o de 4 
anos, pela Lei n° 18.154, de 2007. A cobertura dos grupos de cinco anos 
está universalizada (97%, atualmente) e a de quatro é de 85% (UNESCO, 
2014).

O Paraguai, antes de assinar a Convenção dos Direitos da 

21 Capítulo III: Los Responsables de la Educación. Artigos 12 a 18. “Artículo 12 .- La 
organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, con la 
participación según niveles de responsabilidad de las distintas comunidades educativas. 
Este sistema abarca a los sectores público y privado, así como al ámbito escolar y 
extraescolar.”
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Criança, já previa em seu artigo 19 do rol de atribuições do Presidente 
da República (PARAGUAI, 1844, p. 6) a função de promover e fomentar 
os estabelecimentos de educación primaria y los de ciencias mayores, 
os quais seriam custeados pelo orçamento nacional e inspecionados pelo 
Chefe do Executivo. Além disso, no artigo 27 do mesmo título, ele também 
se responsabilizava pela formulação de Planos gerais ou particulares de 
educação pública (BABINSKI, 2010).

Seu sistema educacional atual iniciou-se com a implementação da 
Reforma Educacional, em 1994, a qual objetiva a melhoria da qualidade 
e da adequação da educação, garantindo igualdade de oportunidades para 
todos, tendo como marco legal Constituição Nacional e a Lei Geral de 
Educação.22

O artigo 75 da Constituição Paraguaia estabelece que a 
responsabilidade de garantir o direito à educação da criança é da 
sociedade, ou seja, abrange a família, o Município e o Estado, como um 
todo, bem como, em seu artigo 76, trata da obrigatoriedade e da gratuidade 
do ensino as crianças.23 Ainda, o Paraguai apresenta a educação infantil, 

22 Nesse sentido (INEP - MEC/SEB, 2013, p. 28): “A educação formal estrutura-se em 
três níveis: o primeiro compreende a Educação Inicial e a Educação Escolar Básica; o 
segundo, a Educação Média; e o terceiro nível, a Educação Superior. A Educação Inicial 
não é obrigatória e compreende: jardim maternal (0-2 anos), jardim de infância (3-4 
anos) e pré-escolar, para crianças de 5 anos. Apresenta as modalidades escolarizada e 
não escolarizada. A Educação Escolar Básica é obrigatória e gratuita por lei nas escolas 
de gestão oficial. Compreende nove séries e se destina a crianças de 6 a 14 anos de 
idade. Esse nível divide-se em três ciclos de três anos de duração cada: primeiro ciclo 
(1a a 3a séries), segundo ciclo (4a a 6a séries) e terceiro ciclo (7a a 9a séries).”

23 Artículo 75.- Las instituciones públicas o privadas especializadas en el estudio 
y difusión de lengua extranjera o lenguas de otras etnias de nuestro país, recibirán 
reconocimiento oficial, sujetas al cumplimiento de la reglamentación establecida al 
efecto por el Ministerio de Educación y Cultura. Artículo 76.- La educación general 
básica tendrá por objetivos: a. erradicar el analfabetismo, facilitando la adquisición de 
las herramientas básica para el aprendizaje, como la lectura, la escritura, la expresión 
oral, el cálculo, la solución de problemas y el desarrollo en el pensamiento crítico; b. 
promover sistemas y programas de formación y reconversión laboral y de desarrollo 
comunitario, preferentemente bajo la forma de autogestión; c. brindar acceso al 
sistema educativo nacional a las personas privadas de su libertad en establecimientos 
carcelarios; d. capacitar laboralmente a aquellas personas que no cursaron la educación 
escolar básica o, que habiendo cumplido con la misma, desean mejorar su preparación; 
e. ayudar a la adquisición de conocimientos básicos para orientarse en la realidad, 
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não escolarizada, para crianças de 8 meses a 5 anos, em zonas rurais e 
urbano-periféricas, essa modalidade de educação está a cargo de grupos 
sociais e instituições públicas e privadas, como alternativa para garantir 
oportunidade de desenvolvimento para as crianças que não têm acesso à 
educação inicial escolarizada, é realizada por organizações comunitárias 
ou de bairros, as quais dão aulas nas comunidades, sendo supervisionada 
pelo Ministério da Educação e Cultura (BRUSCATO, 2019). Segundo 
dados, o Paraguai atinge a porcentagem de 30% das crianças matriculadas 
em creches e pré-primário (UNESCO, 2014).

A Constituição Argentina (1853, p. 2) estabeleceu que a educação 
primária seria gratuita, obrigando as contribuições provinciais a assegurar 
como garantia, conforme previsto em seu artigo 5o24. Entretanto, na 
atual redação do dispositivo, acima mencionado, não produz o requisito 
da gratuidade da educação à criança, prevendo, apenas, a competência 
provincial na administração da educação primária. Sendo que sua atual 
Constituição (1994) é bastante breve neste quesito, encontrando a palavra 
educación, apenas, sete vezes em seu texto, ficando para o artigo 14 o 
texto de garantir o direito a ensinar e aprender (BABINSKI, 2010, p. 25-
26).25 Em relação a prestação de serviço na educação, a atual legislação 
determina que as atuações devem ser feitas pelos Entes Federados, de 

conocer sus leyes e integrarse creativamente a ella; y, f. desarrollar aptitudes y promover 
los valores que permitan respetar los derechos humanos, el medio ambiente y participar 
activamente en la búsqueda del bien común. (PARAGUAI, 1844, p. 13).

24 Artículo 5: Cada Provincia Confederada dictará para sí una Constitución bajo el 
sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y 
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su 
régimen municipal y la educación primaria gratuita. Las constituciones provinciales 
serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación. Bajo de estas condiciones el 
Gobierno Federal, garante a cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

25 Entretanto, o tema educação encontra maior força no artigo 75 da Constituição 
Argentina (1994, p. 14), está dispondo que: “Artículo 75. Corresponde al Congreso: 
19.- ... Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la 
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la 
responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la 
promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades 
sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la 
educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales 
[…].”
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acordo com uma divisão estipulada pelos níveis de ensino. Refere-se, 
também, no artigo 212 da Constituição, a aplicação de um valor mínimo 
de investimento na área da educação (BABINSKI, 2010, p. 33).

Apesar dos avanços, o acesso à educação infantil na Argentina é 
também, fortemente, desigual, pela acentuação das desigualdades sociais. 
De acordo com dados coletados junto ao DINIECE26, o acesso à educação 
continua sendo um privilégio das classes sociais mais favorecidas 
economicamente:

[...] Segundo as estatísticas oficiais cursa a última seção do nível 
inicial 91,8% das crianças, porém esta porcentagem não é igual para 
todos os setores sociais. Assim, freqüentam as salas de cinco anos, 
apenas 87,1% das crianças que pertencem ao setor mais pobre de nossa 
sociedade, 94,8% dos setores médios e 95,2% dos que pertencem aos 

20% mais ricos (MALAJOVICH, 2006, p. 106). 

Na perspectiva comparada, e considerando o acima exposto sobre 
as legislações, com exceção da Argentina, os demais Países Mercosulistas 
asseguram, nos textos constitucionais, a obrigatoriedade e a gratuidade 
enquanto direito à educação básica; no entanto, a Argentina, segundo 
Babinski (2010), traz em sua norma infraconstitucional, Lei n° 26.206/ 
2006, essas duas obrigações.

Em termos de legislação, nos países postos, existe a obrigação 
dos pais em matricular os filhos no Uruguai e no Brasil, de apoiar o 
processo pedagógico no Uruguai, na Argentina e no Brasil, previstas em 
lei infraconstitucional. Percebe-se que, no campo da educação, os países 
concentram-se na necessidade de expansão da matrícula, principalmente, 
nas etapas obrigatórias e gratuitas. Todavia, novas necessidades 
emergiram, o que tem demandado uma redefinição nas diretrizes das 
políticas públicas da área, tais como os planos de ensino harmônicos entre 
os Países (PIOVESAN, 2000).

Em termos de cobertura das matrículas na educação primária, há 
uma considerável evolução o que torna viável alcançar os objetivos do 
bloco, a fim de materializar o direito à educação nos Países Membros 

26 Dirección Nacional de Información y Evolución de la Calidad Educativa de la Argentina 
- Direção Nacional de Informação e Evolução da Qualidade Educativa da Argentina.
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do Mercosul. As taxas suprarreferidas não são suficientes para 
compreender a totalidade do fenômeno do direito à educação básica, 
devido à abrangência e complexidade das particularidades relacionadas 
às coberturas educacionais dos sistemas de ensino dos Países, contudo, as 
legislações e dados comparados permite aferir, da realidade e dos desafios 
impostos, não só à garantia, mas, principalmente, à efetivação do direito 
educacional no âmbito dos membros do Mercosul.

Conclusão 

As problematizações, suscitadas ao longo do presente artigo, 
oportunizaram o conhecimento sobre o direito à educação nos Países 
Membros do Mercosul e os desafios inerentes à expansão da sua proteção, 
bem como, da sua garantia, sendo o direito à educação resultado de um 
longo processo histórico, consubstanciado na institucionalização do 
entendimento da comunidade mundial como um direito fundamental.

A base para garantir a educação da criança, conforme determinado 
pela Convenção dos Direitos da Criança e pelos acordos, firmados pelo 
Mercosul, já foi escrita pelos países, é fruto de um longo processo 
histórico, consubstanciado nos fenômenos das Constituições e dos direitos 
fundamentais de cada País, buscando realizar uma balança saudável de 
qualidade na esfera educacional, compartilhando suas normas e fazendo 
com que sejam efetivamente redundantes, visto que, tanto no Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Argentina há um grande número de crianças sem ter 
acesso à rede pública e, principalmente, a educação de qualidade. 

Assim, as normas internacionais do direito educacional estão 
presentes no Plano constitucional dos Países, o que denota o grau elevado 
de proteção presente nestes, mas ainda há preocupação com a garantia 
do direito a educação. Deve-se zelar para que esse direito não venha a 
ser violado, devendo ser garantido mediante uma regulação internacional 
consensual e que, posteriormente, deve ser respeitada e normatizada no 
âmbito dos Estados.

Entre os Países, é possível constatar que as leis, voltadas à 
educação, apresentam significativas diferenças entre si, sendo que o 



158  Aline Antunes Gomes  |  Tiago Anderson Brutti (Orgs.)

Paraguai e o Brasil tratam de uma educação mais especifica, enquanto o 
Uruguai e a Argentina apresenta garantias dentro de suas constituições, a 
de se considerar que a previsão legal é requisito imprescindível para que 
se busque a materialização do direito a educação para as crianças, o que 
se dá por intermédio dos mecanismos de aplicabilidade e fiscalização dos 
princípios e normas, estabelecidos da Carta das Nações Unidas.

 Um dos elementos importantes para essa regulação consensual são 
os Planos de Ação do Mercosul, os quais permitem inferir uma evolução 
em relação à sistematização das diretrizes educacionais, os quais deram 
destaque à necessidade de esforços dos países em assegurar a efetiva 
proteção normativa a garantir o direito à educação básica as crianças. 
Frise-se que os princípios das Constituições são desenvolvidos nas leis 
infraconstitucionais, o que confere uma proteção jurídica de qualidade 
inferior, porém, ainda assim relevante.
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A TUTELA JURÍDICA E A NOVA CRISE DOS 
REFUGIADOS 

Bárbara Campos Nogueira

Introdução

A Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral 
afirmaram o princípio de que os seres humanos, sem distinção, devem 
gozar dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, a Organização 
das Nações Unidas tem repetidamente manifestado a sua profunda 
preocupação pelos refugiados e que ela tem se esforçado por assegurar 
a estes o exercício mais amplo possível dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais. 

Diante disso, em 28 de julho de 1951 através da Convenção das 
Nações Unidas foi adotado o Estatuto dos refugiados instrumento que visa 
assegurar os direitos dos refugiados a nível internacional, tornando-se um 
meio de proteção ao refugiado e também como um meio de fortalecer os 
princípios constitucionais.

O tema tem grande repercussão pelo fato que o Brasil possui 
a fama de um país acolhedor e diante disso faz com que os imigrantes 
busquem refúgio aqui e embora parte dos relatos sejam verdade, o país 
ainda tem muito o que amadurecer com relação as políticas públicas 
inerentes ao tema bem como ao procedimento aplicado para que no futuro 
esse número de imigrantes não torne um cenário de crise no país.

Sabemos que mesmo que o Brasil seja um país que recebeu e 
ainda está recebendo um grande número de refugiados, sejam eles Sírios, 
Senegaleses, Venezuelanos e etc., porém grande parte dos refugiados 
estão buscando asilo nos países da União Europeia (UE), vislumbrando 
uma vida melhor.
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Existem dois tipos de migração, sendo elas divididas em: migração 
voluntária e migração forçada. Sabemos que a migração voluntária é 
realizada por aquelas pessoas que desejam uma melhorar a qualidade de 
vida, que acreditam que em um determinado país a vida seria melhor e 
mais fácil e muitos até têm planos de voltar ao seu país de origem, já a 
migração forçada é a que origina a palavras refugiados, é aquela migração 
forçada, na qual as pessoas se obrigam a mudar-se por perseguição 
política, religiosa, raça, etnia e principalmente pela violação de direitos.

Entre os países que perpassam por esses problemas, a Síria está no 
topo. O país vem enfrentando uma sanguenta guerra civil há oito anos, o 
que levou milhões de pessoas a fugirem do país para escapar da morte. 
Além do Brasil, os países da União Europeia (UE) são os mais procurados 
pelos refugiados, mas infelizmente os Europeus não estão sabendo lidar 
com a situação, a ponto de violarem o direito internacional que é uma área 
do direito que cuida só dessas pessoas, que os protegem.

A partir do momento que uma pessoa cruza a fronteira como 
forma de refugiado, essa pessoa não pode ser devolvida, se quer pode ser 
impedida de entrar no país.

1 Os refugiados

O termo refugiado se dá a todas as pessoas que saem do seu país 
de origem por sofrerem com algum tipo de perseguição ou intolerância 
racial, religiosa, étnica, política e violação de direitos humanos, entre 
outros fatores, buscando em outro país proteção e segurança.

 Conforme o Estatuto dos Refugiados:
Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se 
fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se 
à proteção de tal país;

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve 
sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em 
função das circunstâncias descritas no inciso anterior;
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III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 
obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em 
outro país.

Após devidamente conceituado, conforme a Lei nº 9.474, de 22 
de julho de 1997. que define os mecanismos para a implementação do 
Estatuto dos Refugiados de 1951, façamos um breve resgate histórico 
acerca do tema.

O regime de proteção aos refugiados começou a ser formulado no 
período entre guerras, tendo se consolidado após 1945, ao lado do 
campo dos direitos humanos internacionais (Haddad 2008). O 
momento histórico em que esse regime se consolidou - aquele de 
ampla afirmação internacional de direitos humanos - é ressaltado 
por diversos autores da literatura sobre o refúgio. Foster (2007) 
afirma que, considerando a referência à Declaração Universal de 
Direitos Humanos (DUDH) no preâmbulo da Convenção de 1951, 
esta pode ser considerada parte integrante do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos (DIDH4). A Convenção compõe, assim, o 
movimento internacional dos direitos humanos que começou no 
meio do século XX e se expandiu desde então. Igualmente, Steinbock 
(1998) identifica a Convenção de 1951 - assim como o Protocolo 
de 1967 - como um instrumento internacional de direitos humanos. 
Mais especificamente, esse autor declara que prover uma reparação 
tangível para determinadas violações de direitos humanos torna esses 
documentos dois dos principais instrumentos de direitos humanos.

Os refugiados, ao longo dos tempos, vêm sendo vitimizados e 
estigmatizados por motivos que passam por cima dos direitos inerentes 
ao respeito à dignidade humana, é extremamente importante fazer uma 
análise temporal sobre o assunto, para constatar as mudanças e saber se 
as medidas implementadas tem dado resultados positivos ou não.

Diante das pesquisas realizadas, foi constatado através de uma 
análise do texto, da história e do contexto da Convenção demonstra 
que o Direito Internacional dos Refugiados não é somente histórico 
e filosoficamente coincidente ao Direito internacional dos Direitos 
Humanos, mas, de fato, funda-se nas ideias de direitos humanos. Foi a 
partir do reconhecimento no plano internacional de direitos e liberdades 
fundamentais - cuja garantia é necessária para a concretização da noção 
de dignidade do ser humano - que se tornou possível à configuração 
do atual regime internacional dos refugiados, que tem como alicerce a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.474-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.474-1997?OpenDocument
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782014000100004
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proteção (não meramente jurídica) desses indivíduos.

André de Carvalho Ramos estuda o tema do DIDH trazendo seu 
conceito:

O Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste no conjunto 
de direitos e faculdades que garante a dignidade do ser humano e se 
beneficia de garantias internacionais institucionalizadas. No mesmo 
sentido, para Villán Durán, o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos é um sistema de princípios e normas que regula a cooperação 
internacional dos Estados e cujo objeto é a promoção do respeito 
aos direitos humanos e liberdades fundamentais universalmente 
reconhecidas, assim como o estabelecimento de mecanismos de 
garantia e proteção a tais direitos.

Com fulcro no que o autor afere, fazendo uma analogia sobre o 
conceito e também sobre as demais leis que põe a salvo os direitos dos 
refugiados, é como se a ideia do autor fosse diretamente ligada a essa 
questão, onde a universalização dos direitos e garantias fundamentais vai 
de encontro as demais normas positivadas que os asseguram.

2 A tutela jurídica dos refugiados 

A tutela jurídica é uma atividade jurisdicional com a finalidade 
de garantir, amparar e regularizar as atividades de uma sociedade, sendo 
responsabilidade do estado garantir que o que é de direito de cada um seja 
respeitado. Então, a tutela jurídica dos refugiados, nada mais é do que os 
direitos garantidos previstos em leis nacionais ou até mesmo internacionais 
positivadas, como meio de proteção jurídica daqueles menos favorecidos 
que buscam em outros países uma de viver em segurança, onde de 
conflitos religiosos, políticos e das terríveis e intermináveis guerras, 
como é o exemplo dos Sírios.

A importância da tutela dos refugiados no direito internacional se 
justifica na medida em que representa também a proteção dos direitos 
humanos na ordem internacional, sobretudo considerando a existência 
de conflitos presentes em diversos países em que se deflagra a situação 
de risco à vida, às liberdades e aos direitos humanos das pessoas em 
situação de refúgio .O direito internacional dos refugiados situa-se, 
portanto, dentro da área do direito internacional humanitário e dos 
direitos humanos, encontrando-se a tutela jurídica dos refugiados 
diretamente relacionada aos direitos humanos e sob o tratamento da 
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ordem jurídica internacional. (CANUDA MENDES, 2014, [s.p]).

É visível que o direito internacional dos refugiados e os direitos 
humanos, se completam de forma que a finalidade de ambos é assegurar 
às pessoas a garantia de seus direitos que estão sendo violados de maneira 
cruel e muito nítida, uma vez que o motivo da migração pra outro país, 
se dá em virtude da violação dos direitos básicos das pessoas e estejamos 
atentos que além disso, muitas vezes as travessias são feitas ilegalmente 
oferecendo risco a vida de seres humanos por terem seus vistos 
humanitários negados por países que insistem em pensar primeiramente 
na economia e cultura do país do que nas pessoas que clamam por socorro 
fugindo da fome, da violência e de regimes políticos ultrapassados que 
destroem a vida de milhares de pessoas.

O caminho percorrido para a evolução dos direitos humanos 
conforme acima estudado, foi marcado pela conjuntura de violações a 
direitos básicos, que à época ainda não eram reconhecidos como direitos 
humanos de proteção internacional, nesse sentido a linha evolutiva dos 
direitos humanos se desdobra no reconhecimento da pessoa humana 
como sujeito de direito internacional – até então somente os Estados 
possuíam direitos internacionais. Sendo, pois, todo ser humano 
possuidor de direitos internacionais, sem realizar nenhuma distinção, 
não havendo, portanto, nenhum desequilíbrio em razão de raça, crença 
religiosa, opção sexual, condição socioeconômica ou qualquer outra 
indagação a surgir, vem à tona as discussões em volta do dilema que 
existe em difundir direitos em plano global, pelo fato de que o as nações 
são compostas por uma pluralidade imensa e incontável de culturas 
díspares. (FIORI, p.20, 2015). 

Antes de mais nada as pessoas têm que se conscientizar que 
retratar os migrantes não é moralmente correto e que esse eles possuem 
esse direito garantido, uma vez que eles podem solicitar asilo em outro 
país nas circunstancias que estão vivendo e que isso não irá desencadear 
uma crise econômica imediata ou modificar a cultura do país, essas 
justificativas são a forma mais egoísta de negar auxilio à um ser humano 
que clama por ajuda
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3 A nova crise dos refugiados

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) desde o 
término da segunda guerra mundial não se via uma crise de refugiados 
com a dimensão a qual enfrentamos atualmente. Se estima que na época 
houve em torno de 60 milhões de pessoas que fugiram de seus países em 
busca de asilo e atualmente os índices aumentaram em relação à época, 
chegando a 65, 6 milhões de refugiados.

Ressalta-se que um dos fatores que contribuiu fortemente para 
o crescimento desse número é a terrível e interminável guerra civil 
que a Síria vem enfrentando desde 2011, como o país ainda vive sobre 
um regime de ditadura, os governantes não viram com bons olhos as 
manifestações que foram movidas após denúncias de corrupção e também 
em busca da democracia, o que ocasionou inúmeras mortes de protestantes 
aumentando a revolta da população Síria e desencadeando uma fuga em 
massa dessas pessoas para outros países.

Os conflitos na Síria conduzem milhões de pessoas para além 
das fronteiras do país. A violência surgiu em 2011, quando um protesto 
pró-democrático e pacifico solicitou o pedido de renúncia do presidente 
Bassar Al-Assad, o governo inconformado com os protestos enviou 
forças militares para acabar com os protestos, provocando uma nova onda 
de violência contra os grupos opositores o que por consequência levou 
os mesmo a revidarem em forma de defesa. A medida que o conflito se 
intensificou, a nação mergulhou em uma sangrenta guerra civil.

Sem um fim à vista, os refugiados continuaram a se deslocar em 
massa, alguns perdem a vida nas travessias, outros, perderam membros da 
família, mas de certa forma, todos estão perdendo algo com essa guerra, 
estão perdendo seus lares, sua paz e estão tendo seus direitos violados. 
Há uma preocupação em que os Estados-membros possam não concordar 
com uma política de realocação de milhares de pessoas que não tem 
para onde ir. Segundo a ACNUR, ainda não conseguiram chegar a um 
consenso sobre a questão o que é preocupante.

O que é mais preocupante diante dessa situação, são as condições de 
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transporte que os refugiados são submetidos, em embarcações superlotas 
e sem o mínimo de segurança para o deslocamento para outros países e 
em alguns casos, são agredidos e extorquidos pelos traficantes de pessoas, 
o que acarreta na morte de inúmeras pessoas durante o trajeto. Em abril 
de 2015 foi realizada uma pesquisa pelo site G1 que faz referência aos 
desastres ocorridos nos últimos anos:

Outubro de 2013: cerca de 360 pessoas morreram em naufrágio 
próximo à ilha de Lampedusa, Itália.

Setembro de 2014: pelo menos 300 imigrantes naufragaram em 
Malta, quando traficantes fizeram um “assassinato em massa” depois 
que as pessoas se recusaram a mudar para uma embarcação menor.

Fevereiro de 2015: pelo menos 300 imigrantes teriam se afogado 
quando 4 botes entraram em apuros depois de deixarem a Costa da 
Líbia com condições climáticas ruins.

Abril de 2015: cerca de 400 imigrantes se afogaram quando o barco 
deles virou na costa da Líbia.

Abril de 2015: cerca de 700 imigrantes teriam se afogado após o barco 
ter virado próximo à Lampedusa. 

Nos primeiros sete meses do ano de 2018 cerca de 2 mil pessoas 
morreram nas travessias realizadas através do mar Mediterrâneo, devido as 
condições precárias dos meios de transportes utilizados pelos refugiados, 
que atravessam fronteiras em pequenos botes com a capacidade máxima 
para vinte pessoas, mas que chegam a transportar até cento e cinquenta 
pessoas, o que parece mais uma viagem para a morte porque vários desses 
botes não chegam ao seu destino final.

Conclusão 

A situação que o mundo enfrenta atualmente é de crise, aliás, a 
maior crise humanitária já vista desde a segunda guerra mundial, alguns 
dos fatores ainda permanecem outros surgiram com o tempo, trazendo 
uma delicada e triste realidade para os refugiados

Na maior parte, os fatos geradores dos problemas estão 
relacionados ao medo que o acolhimento dos refugiados desencadeie uma 
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crise economia no país onde a situação se torne insustentável, além do 
preconceito com a mistura das culturas, há pessoas que repugnam a mera 
hipótese de ter seus costumes associados ou misturados aos estrangeiros, 
sendo o pensamento mais egoísta de um ser humano.

As pessoas estão buscando ajuda, fugindo de seus países de origem 
em busca da oportunidade de uma vida melhor, de viver em paz, sem 
conflitos, sem guerras, onde consigam viver com o mínimo de dignidade, 
tendo alimento para seus filhos e a certeza de voltar para casa ao fim do 
dia de ter no mínimo a certeza de que seus direitos não serão violados. 

As travessias na maior parte são feitas de forma desumana, 
pessoas atravessam o Mediterrâneo em pequenos botes com a capacidade 
para aproximadamente vinte pessoas, mas conduzindo em média cento e 
quarenta, cento e cinquenta pessoas que por vezes nem chegam ao local de 
destino, pelas condições precárias, outros, se deparam com as fronteiras 
fechadas a mando do governo de determinados países que negam asilo 
aos que batem à sua porta, os deixando em condições também precárias, 
abandonados à mercê do frio e da fome sem nenhum remorso. 

A ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiado) possui núcleos de apoio estruturados em locais estratégicos 
onde migrantes desembarcam, no intuito de auxiliar de forma simples, 
com barracas, cobertas e outros materiais que minimizem o sofrimento 
deles nesse momento de angustia e incerteza.

Diante esses fatores é que os Direitos Humanos entram em cena, 
por se tratar de uma questão humanitária que envolve o bem-estar e a 
preservação da vida das pessoas que é o bem maior e que é assegurado 
também, através da Constituição Federal de 1988. Deve ser levado 
em consideração, que nem todos os países tem os mesmos direitos 
assegurados em seus instrumentos processuais e por isso, salienta-se a 
universalidade desses direitos que surgiram através da Declaração de 
Direitos Humanos que passou a existir em 1948 por meio de Assembleia 
Geral por iniciativa da ONU – Organização das Nações Unidas, após a 
segunda Guerra Mundial, cenário até hoje, da maior crise de refugiados.

Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a 
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certeza histórica de que a humanidade - toda a humanidade - partilha 
alguns valores comuns e podemos, finalmente, crer na universalidade 
dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente 
legítima, ou seja, no sentido em que universal significa não algo dado 
objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos 
homens e que atende todas às necessidades dos refugiados.
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ADOÇÃO INTERNACIONAL: SERÁ ESSA 
ALTERNATIVA PARA AS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES?

 Milena Cereser da Rosa

Introdução

Desde o nascimento, todo ser humano tem a necessidade de 
receber afeto, cuidado e amparo por seus genitores biológicos, para se 
sentir integrante e pertencente a uma família. Mas, nem sempre esse 
cenário acontece.

O conceito de filiação tem base na relação que existe entre as 
pessoas em razão dos laços afetivos, e não somente da consanguinidade. 
É caracterizada pela afetividade e também pela posse de estado de filho, 
sendo dessa forma tão importante quanto à biológica. Essa nova estrutura 
de “família” foge da singeleza do modelo tradicional, em que somente o 
pai biológico registra o seu filho e o cria.

 Tradicionalmente, falar em família nos remete a pensar em um 
modelo convencional, ou seja, uma mulher e um homem unidos pelo 
casamento e com vários filhos advindos dessa união. Ocorre que essa 
realidade mudou. Com a constante mudança da sociedade, hoje já estamos 
acostumados com estruturas de famílias que se distanciam cada vez mais 
do modelo tradicional. 

 A diversidade das estruturas familiares cresceu significativamente 
com o passar dos anos e deu espaço a outros modelos de família 
contrariando a família hierarquizada e patriarcal antes imposta.

 Surge então a possibilidade de adoção de crianças e adolescentes, 
por pretendentes nacionais e internacionais. A adoção nacional é a 
regra em nosso ordenamento jurídico, sendo que o legislador ressalta a 
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importância do adotado permanecer em território nacional, com família 
brasileira.

 Porém, percebem-se vários impasses no que diz respeito a essa 
“permanência nacional”, visto que os pretendentes brasileiros são mais 
criteriosos em relação ao perfil da criança e do adolescente que será 
adotado.

 Nesse contexto, o texto analisa os critérios que são exigidos pelos 
pretendentes nacionais e internacionais para adoção, questionando se a 
adoção internacional seria uma forma de inclusão familiar das crianças 
e adolescentes, as quais não estão elencadas nos critérios mais exigidos 
pelos pretendentes brasileiros.

1 A família e as legislações brasileiras

O Código Civil de 1916 regulava a família no início do século 
passado, onde esta era constituída unicamente pelo matrimônio. Trazia 
uma visão muito discriminatória em relação à família, pois somente 
limitava-se ao seu grupo originário do casamento. Impedia a dissolução 
do casamento e realizava distinções entre os seus membros utilizando 
designações discriminatórias ao homem e a mulher, unidos sem o 
matrimônio e aos filhos havidos dessa relação.

Dessa forma, Maria Berenice Dias (2011, p. 30, grifo do autor) 
refere que:

A evolução pela qual passou a família acabou forçando sucessivas 
alterações legislativas. A mais expressiva foi o Estatuto da Mulher 
Casada (L 4.121/62), que devolveu a plena capacidade à mulher 
casada e deferiu-lhe bens reservados que asseguravam a ela a 
propriedade exclusiva dos bens adquiridos com o fruto de seu 
trabalho. A instituição do divórcio (EC 9/77 e L 6.515/77) acabou 
com a indissolubilidade do casamento, eliminando a ideia da família 
como instituição sacralizada. O surgimento de novos paradigmas – 
quer pela emancipação da mulher, quer pela descoberta dos métodos 
contraceptivos e pela evolução da engenharia genética – dissociaram 
os conceitos de casamento, sexo e reprodução. O moderno enfoque 
dado à família pelo direito volta-se muito mais à identificação do 
vínculo afetivo que enlaça seus integrantes.

 A Constituição Federal de 1988 também foi um marco de 
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grande relevância nessa evolução legislativa. Com isso, o homem 
e a mulher passaram a ser tratados com igualdade e a família 
passou a ter a proteção jurídica de todos os seus membros. 

Nesse sentido, a referida autora (2011, p. 31, grifo do autor) 
disserta que a Constituição Federal de 1988:

 Instaurou a igualdade entre o homem e a mulher e esgarçou o 
conceito de família, passando a proteger de forma igualitária todos 
os seus membros. Estendeu igual proteção à família constituída pelo 
casamento, bem como à união estável entre o homem e a mulher e à 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que 
recebeu o nome de família monoparental. Consagrou a igualdade dos 
filhos, havidos ou não do casamento, ou por adoção, garantindo-lhes 
os mesmos direitos e qualificações. Essas profundas modificações 
acabaram derrogando inúmeros dispositivos da legislação então em 
vigor, por não recepcionados pelo novo sistema jurídico.

 Sob esse aspecto, se observa que antes do advento da Constituição 
Federal de 1988, o Direito de Família era baseado somente no matrimônio, 
não deixando possibilidades a novas formas de estruturas familiares.

 As Constituições de 1934 a 1988 previram normas explícitas 
sobre o Direito de Família. Dessa forma, a Constituição Federal de 1934 
dedicou um capítulo exclusivo que tratava de família, após essa nova 
estruturação, as outras Constituições seguiram esse padrão e começaram 
a tratar do referido tema com mais ênfase.

Nesta ótica, Carmela Salsamendi de Carvalho (2012, p. 37-38) 
discorre que:

[...] a Constituição de 1937 assentou que o Estado não é estranho 
ao dever da educação integral dos filhos, colaborando de maneira 
principal ou subsidiária (art. 125), e que a infância e a juventude 
devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte do Estado, 
que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes condições 
físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas 
faculdades (art. 127). A Constituição democrática de 1946 reprisa a 
norma de que a família é constituída pelo casamento indissolúvel e 
tem proteção especial do Estado (art. 163); estimula a prole numerosa 
e assegura assistência à maternidade, infância e adolescência (art. 
164). As Constituições de 1967 e 1969 reproduzem as disposições 
no tocante à família, respectivamente nos seus arts. 167 e 175, sendo 
que a Constituição de 1969 foi alterada pela Emenda Constitucional 
9/77, que tornou o casamento dissolúvel através do divórcio. É 
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com a Constituição de 1988 que se opera a superação do modelo 
único, baseado no matrimônio e na filiação legítima, proclamando a 
pluralidade de entidades familiares (art. 226), a igualdade entre os 
filhos (art. 227, §6º) e a proteção integral da criança e do adolescente 
(art. 227).

 Em relação ao reconhecimento dos filhos havidos fora do 
casamento, a proibição desse reconhecimento que antes era imposta, 
foi sendo aos poucos revogada a partir da promulgação de algumas leis 
esparsas.

 Nesse sentido, a referida autora (2012, p. 38) descreve que:
Em 1941, é promulgado o Dec.-lei 3.200, que dispôs sobre a proteção 
da família e determinou, no art. 14, que não se fizesse menção no 
Registro Civil sobre a circunstância de a filiação ser legítima ou 
ilegítima, salvo a requerimento do próprio interessado ou em virtude 
de decisão judicial. No ano seguinte, adveio o Dec.-lei 4.737, de 
24/09/1942, que tratou do reconhecimento dos filhos naturais. Em 
1949, esse Decreto-lei foi revogado pela Lei 883, que dispôs sobre 
o reconhecimento de filhos ilegítimos e abrandou o rigor do art. 
358 do Código Civil de 1916, que impedia, terminantemente, tal 
reconhecimento. Somente com a alteração do art. 2º, provocado pela 
Lei 6.515 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio), é que o direito 
à herança foi reconhecido aos filhos ilegítimos em igualdade de 
condições. Em 1984, a Lei 7.250 tornou o parágrafo único do art. 1º 
da Lei 883/49 em § 1º e acrescentou-lhe o § 2º, o qual autorizava o 
reconhecimento do filho adulterino após a separação de fato por mais 
de cinco anos. Após a Constituição, outras leis consolidaram a ideia 
de igualdade entre os filhos: Lei 7.841/89, Lei 8.069/90, Lei 8.560/92 
e Lei 10.406/2002 (Código Civil de 2002).

 Por conseguinte, foi extenso o percurso legislativo para se chegar 
a uma legislação que atendesse ao direito de todos os membros da família. 
Foi percorrido um longo caminho a fim de regular as relações afetivas 
que estabelecem entre pais e filhos, tendo dado importância também aos 
interesses dos filhos.

Por conseguinte, no início do século XX, a lei era interpretada 
de tal forma que a família era formada somente por aqueles unidos 
pelos traços do matrimônio e exclusivamente os filhos de “sangue” que 
adviessem dessa união recebiam a integral tutela e reconhecimento pelo 
direito.
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Sendo assim, conforme o antigo Código Civil de 1916, a família 
era apenas aquela comunidade fundada no casamento, hierarquizada e 
patriarcal. O modelo de família desenhado por este dispositivo jurídico 
era aquele em que havia a desigualdade entre os filhos, onde estes eram 
divididos em legítimos e ilegítimos.

Nesse sentido, Claudete Carvalho Canezin e Frederico Fernando 
Eidt (2012, p. 10) dispõem que:

Os filhos legítimos eram aqueles concebidos na constância do 
casamento, sendo que os demais eram considerados ilegítimos. Os 
filhos provinham de uma relação extraconjugal eram considerados 
adulterinos. Aqueles que nasciam de uma relação entre parentes em 
grau próximo eram os filhos incestuosos, e tanto os filhos adulterinos 
quanto os incestuosos eram chamados bastardos ou espúrios.

 Sob esse aspecto, resta demonstrado que a lei somente reconhecia 
como “família legítima” aquela advinda da constância do casamento e os 
filhos que proviessem dessa união matrimonial.

 Em razão disso, as outras formas de união entre uma mulher e 
um homem eram desconsideradas pela legislação vigente, e os filhos não 
concebidos dentro dessa união matrimonial, estes eram desprezados e 
recebiam tratamento ínfimo pela lei.

Quanto aos filhos havidos de relações fora da constância do 
casamento, ou seja, havidos de relações extraconjugais por parte do 
marido, não poderiam ser reconhecidos pelo pai, pois assim abalariam a 
estrutura familiar com sua esposa e colocariam o interesse do filho acima 
do interesse da instituição matrimonial. Entretanto, quando o adultério 
era cometido pela esposa, presumia-se ser o filho do marido e a este era 
negado o direito de contestar a sua paternidade.

Nesta ótica, Silvio Rodrigues (1997, p. 281, grifo do autor) ainda 
sob a vigência do Código Civil de 1916 explanou que:

Filiação legítima é a que provém das justas núpcias, sendo legítimos 
os filhos de pessoas casadas entre si. Por oposição, são ilegítimos os 
filhos nascidos fora do matrimônio. Dentro da classe dos ilegítimos, 
distinguem-se os meramente naturais, que provêm de pessoas que 
não tinham impedimento matrimonial, que as impedisse de casar uma 
com a outra, ex soluta ex soluto, e os espúrios; estes ou são categoria 
de espúrios os filhos sacrílegos, que o direito anterior conhecia, e que 
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eram os filhos de clérigos ou freiras.

 Desta forma, é evidente a preocupação que o legislador teve 
exclusivamente com a felicidade da instituição familiar e não a de seus 
integrantes. Nesse sentido, Carvalho (2012, p. 23) disserta que “[...] 
muitos casamentos eram arranjados e se mantinham de aparências, pois 
o divórcio não era admitido, em favor da preservação da instituição da 
família e em detrimento das pessoas em concreto.”

 Com o passar dos anos o comportamento da sociedade mudou 
e com isso o ordenamento jurídico teve que se adequar a tais mudanças. 
Sendo assim, o casamento se estruturou de uma nova maneira e deixou de 
lado aquela estrutura hierarquizada e patriarcal. O casamento passou a ser 
uma parceria afetiva entre a mulher e o homem.

 Sob esse aspecto, muitos casais isolaram as formalidades do 
casamento para assim, unirem-se em amor e respeito mútuos, sem a 
chancela antes imposta pelo Estado.

 Nesse sentido, Canezin e Eidt (2012, p. 11) expõem que:
Com a Constituição Federal de 1988, a união estável entre o homem 
e a mulher passou a ser reconhecida pelo Estado (art. 226, § 3º), bem 
como a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes 
(art. 226, § 4º). O homem deixou de ser o chefe da família, ao qual a 
mulher deveria ser submissa, e ambos (homem e mulher) passaram a 
ter os mesmos direitos e deveres na sociedade conjugal (art. 226, § 5º). 
Os filhos, havidos ou não da relação conjugal, naturais ou tidos por 
adoção, passaram a ter os mesmos direitos e as mesmas qualificações, 
não sendo permitido discriminá-los de qualquer forma (art. 227, § 6º).

 A Constituição Federal de 1988 adotou uma nova ordem de 
valores, dando preferência a dignidade da pessoa humana, realizando 
então uma revolução no Direito de Família. 

 Nesse sentido, a nova Constituição Federal abriu horizontes ao 
instituto jurídico da família, principalmente no Capítulo VII, artigo 226:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. § 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. § 2º - O 
casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º - Para efeito 
da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e 
a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 
em casamento. § 4º - Entende-se, também, como entidade familiar 
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a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. § 6º O casamento 
civil pode ser dissolvido pelo divórcio. § 7º - Fundado nos princípios 
da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas. § 8º - O Estado assegurará a assistência à família 
na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 
coibir a violência no âmbito de suas relações.

 Podemos verificar que com o dispositivo acima citado, vários 
foram os direitos adquiridos para a família. Dessa forma, passou a ser 
reconhecida pelo Estado a união estável, bem como a entidade familiar 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O homem e a mulher 
passaram a ter direitos e deveres iguais e o homem deixou de ser o chefe 
da família, ao qual a mulher deveria ser submissa.

Outro direito foi adquirido no artigo 227, § 6º da Constituição 
Federal de 1988, este dispõe que:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. [...] § 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação 
[...].

 Com esse dispositivo, os filhos havidos ou não da relação 
conjugal, passaram a ter os mesmos direitos não sendo discriminados 
de qualquer forma. Aboliram-se então os conceitos legitimo e ilegítimo, 
respectivamente para os filhos que eram aqueles havidos da constância do 
casamento e os filhos havidos de relações extraconjugais.

 Com isso, se verifica um enorme avanço no Direito de Família, 
pois com a Constituição Federal de 1988, esta derrubou conceitos antes 
formados e possibilitou igual tratamento jurídico a todos os membros da 
família.
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 Posteriormente, surgiu o novo Código Civil de 2002 que passou 
a citar com mais detalhes as matérias já trazidas na Constituição Federal 
no que se refere a família e filiação, bem como acrescentou algumas 
alterações.

 Nesse contexto, Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 34, grifo do 
autor) descreve algumas mudanças que trouxe o novo Código Civil:

O novo diploma amplia, ainda, o conceito de família, com a 
regulamentação da união estável como entidade familiar; revê os 
preceitos pertinentes à contestação, pelo marido, da legitimidade do 
filho nascido de sua mulher, ajustando-se à jurisprudência dominante; 
reafirma a igualdade entre os filhos em direitos e qualificações, 
como consignado na Constituição Federal; atenua o princípio da 
imutabilidade do regime de bens no casamento; limita o parentesco, 
na linha colateral, até o quarto grau, por ser este o limite estabelecido 
para o direito sucessório; introduz novo regime de bens, em 
substituição ao regime dotal, denominado regime de participação 
final nos aquestos; confere nova disciplina à matéria de invalidade do 
casamento, que corresponde melhor à natureza das coisas; introduz 
nova disciplina do instituto da adoção, compreendendo tanto a de 
crianças e adolescentes como a de maiores, exigindo procedimento 
judicial em ambos os casos; regula a dissolução da sociedade conjugal, 
revogando tacitamente as normas de caráter material da Lei do 
Divórcio, mantidas, porém, as procedimentais; disciplina a prestação 
de alimentos segundo nova visão, abandonando o rígido critério da 
mera garantia dos meios de subsistência; mantém a instituição do 
bem de família e procede a uma revisão nas normas concernentes à 
tutela e à curatela, acrescentando a hipótese de curatela do enfermo ou 
portador de deficiência física, dentre outras alterações.

 Por fim nota-se que as inovações mencionadas dão uma breve 
visão das várias modificações introduzidas no Direito de Família. As 
alterações advindas da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil 
de 2002 demonstram como a família foi sendo cada vez mais valorizada 
no ordenamento jurídico brasileiro, dando um tratamento de forma 
igualitária a todos seus membros.

2 Adoção Internacional

Como mencionado anteriormente, a legislação brasileira obteve 
vários avanços no que diz respeito ao Direito de Família, principalmente, 
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em relação ao conceito de “família ideal” assim imposta pela sociedade, 
que era aquela formada por um pai e uma mãe (frisamos aqui que ambos 
deveriam estar casados) e sob a constância desta união (o casamento), 
deveria ser gerado um filho, sendo este de sangue. 

Este era o conceito de “família ideal” imposto pela sociedade 
patriarcal, que percorreu durante anos influenciando o ordenamento 
jurídico brasileiro e aprisionando famílias.

Notava-se que esse “conceito” imposto pela sociedade não estava 
mais sendo aplicado por muitas famílias. Surgiram então outras formas de 
relações familiares, entre pais e filhos não biológicos, sendo esta relação 
na mesma proporção (ou até maior) de afeto, ocasionando a necessidade 
de regulamentação jurídica para oportunizar a formação destas novas 
famílias.

A partir da formação destes novos grupos familiares, surgiu então a 
modalidade de filiação por meio da adoção, com previsão na Constituição 
Federal de 1988, a qual garantiu tratamento igualitário aos filhos havidos 
por adoção, sem discriminação alguma em relação à filiação.

A decisão de adotar trata-se de um ato de amor e principalmente de 
expectativas acerca do momento em que será concretizado o desejo de ser 
pai e/ou mãe. Trata-se de uma vontade baseada em criar laços e vínculos 
com uma criança ou adolescente, independente de nacionalidade, etnia, 
sexo ou cultura.

Para que a adoção ocorra devem ser observadas as exigências 
legais, principalmente quando falamos na adoção internacional, que 
por se tratar de adoção de criança ou adolescente brasileiros por pais 
estrangeiros, é bem mais criteriosa e complexa.

Com base na Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à 
Cooperação em Matéria de adoção internacional, mais conhecida como 
Convenção de Haia, no Capítulo I, artigo 1º, menciona como objetivo 
desta:

A presente Convenção tem por objetivo: a) estabelecer garantias 
para que as adoções internacionais sejam feitas segundo o interesse 
superior da criança e com respeito aos direitos fundamentais que 
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lhe reconhece o direito internacional; b) instaurar um sistema de 
cooperação entre os Estados Contratantes que assegure o respeito 
às mencionadas garantias e, em conseqüência, previna o seqüestro, 
a venda ou o tráfico de crianças; c) assegurar o reconhecimento nos 
Estados Contratantes das adoções realizadas segundo a Convenção.

 Nesse sentido, pode-se observar que o interesse da 
criança será sempre respeitado e é superior, prevalecendo no 
caso da adoção internacional. Sendo assim, Luiz Philipe Ferreira 
de Oliveira (2014, p. 19) menciona que:

Com este tipo de necessidade de cooperação entre Estados, como 
citado pela Convenção, se permitirá a facilitação e a maior garantia 
de um procedimento que se torna eficaz e célere, especialmente no 
que diz respeito a impedir ou dificultar atos criminosos envolvendo 
crianças. Neste âmbito é necessário elencar os princípios de proteção 
e defesa à criança a ser adotada que a convenção prevê princípios, 
estes que somente se concretizam de maneira mais efetiva em razão 
da já citada cooperação internacional. Como princípios essenciais 
para a aplicação da convenção que trata da adoção internacional 
serão verificados a exaustão o atendimento e a preservação do 
melhor e maior interesse da criança e o respeito aos direitos humanos 
fundamentais. Estes pontos são cruciais para aderir ou não uma 
adoção internacional.

A criança e o adolescente são merecedores de total proteção do 
Estado, principalmente quando se trata de mudança de um país para 
outro, para integrar a uma nova família sendo esta estrangeira, com uma 
nova cultura, uma nova perspectiva de vida, uma nova visão de mundo.

Frisa-se que o país de acolhida, assim como o Brasil, precisa 
necessariamente ser ratificante da Convenção Relativa à Proteção das 
Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, de 29 de 
Maio de 1993 (Convenção de Haia), sendo apenas estes os países que 
poderão iniciar tratativas relativas a adoção com o Brasil, nas condições 
estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, definiu-se o instituto da adoção internacional na Lei 
nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
no artigo 51, que segue:

Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual o 
pretendente possui residência habitual em país-parte da Convenção 
de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças 
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e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, promulgada 
pelo Decreto no 3.087, de 21 junho de 1999, e deseja adotar criança em 
outro país-parte da Convenção. § 1o A adoção internacional de criança 
ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar 
quando restar comprovado: I - que a colocação em família adotiva é 
a solução adequada ao caso concreto; II - que foram esgotadas todas 
as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família 
adotiva brasileira, com a comprovação, certificada nos autos, da 
inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil 
compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros 
mencionados nesta Lei;III - que, em se tratando de adoção de 
adolescente, este foi consultado, por meios adequados ao seu estágio 
de desenvolvimento, e que se encontra preparado para a medida, 
mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado 
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei. §2o Os brasileiros 
residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos 
de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. §3o 
A adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades 
Centrais Estaduais e Federal em matéria de adoção internacional. 

Percebe-se no texto legislativo acima mencionado, que a adoção 
internacional é medida excepcional, restando aplicada somente quando 
esgotadas todas as tentativas de incluir a criança ou o adolescente em 
família adotiva brasileira. Para Flávia Aparecida Kistemann (2008, p. 47) 
“É necessário haver a constatação de que a adoção internacional atende 
os interesses superiores da criança, isto é, que não haja possibilidade da 
criança ser mantida no país de origem, pela ausência de uma família para 
ela.”

Para possibilitar a adoção internacional, é necessária criação de 
mecanismo/instituição que viabilize o acesso dos adotantes estrangeiros 
para habilitação e iniciação do processo de adoção.

Dessa forma, institui-se por meio do Decreto nº 3.174/1999 
“Designa as Autoridades Centrais encarregadas de dar cumprimento às 
obrigações impostas pela Convenção Relativa à Proteção das Crianças e 
à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, institui o Programa 
Nacional de Cooperação em Adoção Internacional e cria o Conselho 
das Autoridades Centrais Administrativas Brasileiras”, mecanismos 
necessários para viabilizar a adoção internacional no Brasil.

Sob esse aspecto, Oliveira (2014, p. 29) refere que:
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Como parte essencial do processo de adoção internacional no Brasil 
funciona a Autoridade Central Administrativa Federal que recebe o 
pedido inicial do exterior e encaminha para as Comissões Estaduais 
Judiciárias de Adoção Internacional, também denominada CEJAI, 
ligadas ao Poder Judiciário Estadual e Distrital que servirá como órgão 
auxiliar da justiça. A CEJAI composta por membros da magistratura 
e por técnicos que dão o suporte necessário ao magistrado da Infância 
e Juventude, emitindo assim pareceres de natureza consultiva 
sobre o procedimento de habilitação dos postulantes a uma adoção 
internacional, e também para verificar as condições que passa o 
menor a ser adotado. Tão importante o trabalho destas Comissões 
Estaduais que as mesmas dão a necessária autoridade, seriedade e 
idoneidade ao processo de adoção, pois elas realizam não apenas o 
estudo burocrático e documental que envolve o processo de adoção, 
mas também coordenam e realizam as análises prévias das condições 
sociais e psicológicas dos postulantes e também a emissão de parecer 
relativa à estabilidade conjugal quando for ocaso. Existindo o 
relacionamento entre Autoridades Centrais para matéria de adoção, 
o procedimento se torna ainda mais ágil e efetivo, pois não obstante 
o procedimento realizado pelas Comissões Estaduais, a Autoridade 
Central estrangeira também realiza os procedimentos preparatórios 
e informativos sobre legislação daquele país, facilitando assim a 
habilitação dos postulantes no Brasil. Ao finalizar a habilitação dos 
postulantes a Comissão Estadual encaminhará para a Autoridade 
Central Administrativa Federal o laudo para que ela informe a 
Autoridade Central do país de origem dos postulantes ou enviará 
para os trâmites ordinários de comunicação entre Estados, como a 
expedição de carta rogatória, se for o caso.

Percebe-se que com a definição das Autoridades Centrais, a 
adoção internacional foi institucionalizada com mecanismos que possam 
agilizar os processos nos países cooperados pela Convenção de Haia.

3 Diferenças dos pretendentes brasileiros e estrangeiros

No ano de 2008 foi lançado o Cadastro Nacional de Adoção 
(CNA), o qual é coordenado pela Corregedoria do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e trata-se de um sistema que auxilia os juízes das Varas da 
Infância e da Juventude na condução dos procedimentos dos processos de 
adoção em todo o país.

No Cadastro Nacional de Adoção, atualmente estão cadastradas 
9.586 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas. Em relação aos 
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pretendentes, estão cadastrados 46.229 pretendentes nacionais e 249 
internacionais.

Sob uma “análise meramente matemática”, se observarmos o 
número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção e compararmos 
com o número de pretendentes brasileiros cadastrados, faltariam crianças/
adolescentes para serem adotados, pelo grande número de adotantes na 
fila de espera. 

Todavia, o nível de exigência dos pretendentes brasileiros em 
relação ao perfil da criança/adolescente a ser adotado é o reflexo dos 
números mencionados anteriormente.

Destes 46.229 pretendentes nacionais cadastrados, mais que 
91% aceitam crianças/adolescentes da raça branca, em contraponto a 
aproximadamente 56% que aceitam da raça negra, indígena ou amarela. 
Em relação a pretendentes que aceitam todas as raças, apenas 51% está 
cadastrado.

Além disso, outra exigência é em relação ao sexo do adotado. 
Cerca de 26,85% dos pretendentes nacionais aceitam adotar somente 
crianças/adolescentes do sexo feminino, 8,23% apenas do sexo masculino 
e 64,92% são indiferentes em relação ao sexo.

Porém, as exigências que impactam de forma significativa os 
processos de adoção são em relação ao adotado possuir irmãos e a idade. 
Mais de 61% dos pretendentes nacionais não aceitam adotar crianças e 
adolescentes que possuam irmãos. 

Com relação à idade, a preferência é praticamente por bebês. Mais 
de 11% dos pretendentes nacionais aceitam apenas crianças com até 01 
ano de idade; 14,47% - crianças até 02 anos de idade; 17,94% - crianças 
até 03 anos de idade; 14,95% - crianças até 04 anos de idade e 15,17% 
aceitam crianças até 05 anos de idade. Em contrapartida, a soma dos 
pretendentes que aceitam adotar crianças com mais de 08 anos de idade 
não chega a 10%.

Podemos observar que os pretendentes brasileiros exigem vários 
requisitos sobre o perfil do adotado, motivo o qual dificulta o processo de 
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adoção, pois caso a criança/adolescente não preencha um requisito, já é 
excluída pelos possíveis adotantes.

De acordo com o levantamento do Cadastro Nacional de Adoção, 
do total de 9.586 crianças e adolescentes cadastrados, apenas 33% são da 
raça branca, mais de 16% são da raça negra, indígena e amarela, e mais 
de 49% são da raça parda.

O grande entrave, conforme mencionado anteriormente é 
em relação à idade e ao fato da criança/adolescente ter irmão. 
Mais de 55% das crianças e adolescentes cadastradas tem irmãos, 
sendo o contrário do desejo de 61% dos pretendentes nacionais 
que não aceitam crianças e adolescentes que possuam irmãos.

Já em relação a idade das crianças e adolescentes 
cadastrados, apenas mais de 27% são crianças com até 05 anos 
de idade, ao contrário do total de crianças com mais de 08 anos 
de idade que somam mais de 57% dos cadastros.

Sendo assim, a realidade brasileira está totalmente distante 
dos desejos e exigências dos pretendentes nacionais, motivo o 
qual os processos de adoção no Brasil são demorados e com 
longas filas de espera. 

Nesse sentido, o que se pode fazer para que essas crianças 
e adolescentes possam pertencer a uma família, visto que na 
maioria dos casos não se enquadram nos requisitos dos adotantes 
nacionais?

Surge então a última alternativa para a criança e ao 
adolescente que é a adoção internacional. Totalmente diverso 
dos pretendentes nacionais, os pretendentes estrangeiros não são 
extremamente criteriosos sobre o perfil do adotante.

De acordo com o CNA, atualmente estão cadastrados 249 
pretendentes estrangeiros, sendo que deste total 99,2% aceitam 
crianças e adolescentes da raça branca; 93,98% aceitam da raça 
negra; 93,17% aceitam da raça amarela; 97,99% aceitam da raça 
parda e 92,77% aceitam da raça indígena.
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Em relação ao sexo da criança/adolescente, 89,96% dos 
pretendentes estrangeiros são indiferentes a esse requisito. 
Nota-se desde já, uma grande diferença das exigências dos 
pretendentes nacionais e internacionais.

Sobre a criança/adolescente possuir irmãos, apenas 
41,77% dos pretendentes estrangeiros não aceitam que o adotado 
tenha irmão, o que facilita a adoção, pois o percentual de crianças 
e adolescentes com irmãos é maior do que sem.

Outra diferença entre os pretendentes estrangeiros e 
brasileiros é relacionada a idade. Somente 8% dos pretendentes 
aceitam crianças com até 05 anos de idade, e mais de 79% 
aceitam crianças e adolescentes com mais de 08 anos de idade.

Percebe-se que os pretendentes estrangeiros estão 
mais condicionados a realidade brasileira do que os próprios 
pretendentes nacionais. Seria então, a adoção internacional a 
alternativa para as crianças e adolescentes com mais de 08 anos 
de idade e que possuem irmãos?

É importante ressaltar que a criança e o adolescente em 
processo de adoção, precisam aceitar abandonos e rejeições 
em suas vidas: o abandono afetivo dos familiares biológicos 
e a rejeição posterior pelos pretendentes, no caso da criança/
adolescente não se “enquadrar” nas exigências e perfil desejados 
por estes.

É mencionado que a adoção internacional é medida 
excepcional, sendo a última alternativa para a criança ou 
o adolescente integrarem uma família, todavia, se os pais 
biológicos a abandonaram e os pretendentes nacionais são 
exigentes demais para o perfil do adotante, será que a adoção 
internacional deveria ser medida excepcional?

Conclusão 

 No Código Civil de 1916, apenas a família legítima, 
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ou seja, aquela fundada no matrimônio, e os filhos legítimos, 
tinham proteção jurídica que versava somente no casamento e na 
filiação decorrente desta instituição. Dessa forma, os filhos eram 
tratados de forma desigual e dependiam da relação existente 
entre seus pais.

 Apesar disso, no percurso do sistema jurídico, foi 
constatado que se procurou amenizar essas desigualdades entre 
os filhos. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
aboliram-se essas disparidades através do princípio da dignidade 
da pessoa humana que apresentou a relação paterno filial mais 
igualitária.

 Com a possibilidade da adoção, muitas crianças e 
adolescentes abandonadas por seus genitores biológicos, 
começaram a vislumbrar que poderiam pertencer a uma família 
e assim, recomeçar suas vidas, com relações socioafetivas que 
seriam construídas e materializadas com a convivência de fato 
em família.

 Mas as exigências dos pretendentes nacionais cadastrados 
no Cadastrado Nacional de Adoção fizeram com que essa 
possibilidade ficasse cada vez mais distante para muitas crianças 
e principalmente para os adolescentes.

 Por sua vez, os pretendentes internacionais são menos 
criteriosos em relação ao perfil do adotado, motivo o qual a 
adoção internacional se torna a possibilidade mais viável para 
muitas crianças e adolescentes rejeitadas por várias famílias 
brasileiras.

 Percebe-se que os pretendentes brasileiros não estão 
atentos a realidade nacional, deixando muitas vezes o desejo de 
ter um filho ou filha ser influenciado por raça, sexo, ter irmãos 
ou idade. 

 Com isso, muitas crianças e adolescentes estão 
percebendo que a possibilidade de integrarem uma família 
brasileira está se esgotando a medida que os anos passam e 
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nenhum pretendente é indicado para adotá-las, sendo a adoção 
internacional a possibilidade mais palpável de inclusão em uma 
família, mesmo que para isso se tenha que ir morar em outro 
país, conviver com outra cultura, mas pelo menos assim estarão 
fazendo parte de uma família.
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O TRIBUNAL EUROPEU DE DIRETOS 
HUMANOS E A ESTÉTICA DA IMPARCIALIDADE 
COMO HORIZONTE PARA O PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO
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Introdução

O presente artigo busca estabelecer algumas breves reflexões 
processuais sobre a questão da (in)suspeição do juiz, sobretudo a partir da 
estruturação da imparcialidade como condição indispensável e fundante 
para o exercício da jurisdição, ao menos em Estados e processos de 
natureza democrática.

Ainda que o tema possa servir a elaboração de uma tese 
doutoral, tamanha a sua magnitude, ousa-se refletir sobre tais aspectos 
com a finalidade de contribuir para aperfeiçoar o inacabado projeto 
constitucional do processo penal brasileiro, com o intuito de fortalecer as 
aspirações do sistema acusatório, retirando-lhe da sombra de sua versão 
(neo)inquisitória.

Assim, mais importante do que a (in)suspeição em si, de uma 
certa forma tão bem delineada no texto ordinário processual no sentido de 
disponibilizar mecanismos para sua arguição, é saber se a processualística 
penal dispõe de limites discricionários, hermenêuticos e de diques 
constitucionais que ajudem a diagnosticar a suspeição do magistrado, 
com toda carga de consequências jurídicas processuais daí decorrentes, 
residindo justamente nesse ponto a problemática da pesquisa. 

Afinal, as disposições constantes no diploma processual penal 
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getulista e legalista a respeito da matéria são suficientes para determinar 
a nulidade do processo penal em decorrência desse tipo de atitude do 
sujeito processual que tem o dever ético da imparcialidade?

A hipótese preliminar é que a mera literalidade da lei é insuficiente 
para tanto, necessitando haver avanços significativos no campo da 
interpretação constitucional do processo penal, sobretudo na questão 
relacionada a mentalidade inquisitória e a evolução dos sistemas 
constitucionais, sendo o modelo proposto pelo Tribunal Europeu 
de Direitos Humanos um importante horizonte de minimização da 
problemática proposta.

Tendo em vista que o diploma processual penal não trata da 
imparcialidade1 em si, aproxima-se a questão pela ótica da exceptio 
suspeicionis. É sobre essas questões que serão estabelecidas algumas 
reflexões teóricas que, tamanha sua importância e complexidade, não 
tem a pretensão totalitária de esgotar a matéria, sobretudo diante da 
epistemologia da incerteza, marca dos sistemas processuais complexos 
tais como o de natureza penal de aspiração transdisciplinar, cuja 
característica fundante reside no tensionamento entre a repressão e os 
direitos de liberdade.

1 A indução da (im)parcialidade pela toga

  Ainda que o recorte inicial recomendado para tratar a temática 
aqui proposta remonte ao sistema inquisitório, sobretudo do Século XVII2 
– sem espaço para esse ensaio – é importante traçar um caminho histórico 
mínimo para tratar de um dos elementos fundantes e estruturantes do 
processo penal que é a questão da imparcialidade do julgador.

  Tantos outros poderiam ser o ponto de toque inicial, mas se 

1 Sua inserção no direito processual penal brasileiro dá-se pela ratificação do Brasil a 
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), mais especificamente no artigo 
8.1, ao referir que “toda a pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com as 
devidas garantias dentro de um prazo razoável por um juiz ou Tribunal competente, 
independente e imparcial”.

2 Ver nesse sentido, no mínimo, os clássicos Manual dos inquisidores e Martelo das 
Feiticeiras.
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optou por abrir a temática a partir da divisa entre os homens ou, em outras 
palavras, a partir da famigerada toga, que sobreviveu ao período histórico 
anteriormente indicado.

  É Francesco Carnelutti quem atribuiu a toga o significado de 
divisa, de separação causado por esse uniforme místico e secular que – se 
por um lado une os sujeitos processuais de um determinado caso concreto 
– por outro, separa os homens uns dos outros.

  Ainda que possa ser usado pelos 3 (três)3 sujeitos processuais, 
constituindo até hoje uso obrigatório em diversas normas regimentais de 
Tribunais Superiores, é no magistrado que a toga causa maior impacto, 
ao menos para o senso comum, ao atribuir – por sua mitologia e por si só 
– a ideia de um julgamento “justo e imparcial”. Além disso, um dos seus 
maiores significados reside na ideia de autoridade, justamente o ponto que 
acaba confundindo os atores processuais e até mesmo extraprocessuais, 
ou escamoteando razões de natureza inquisitória.

  Para Carnelutti, o julgador deveria ser mais do que um homem, 
senão e sobretudo um homem que se aproximasse de Deus, dada a 
importância da tarefa que executa. Entretanto, aí resulta o maior drama4 
do julgador, o fato de não ser um Deus e ser tão mortal quanto aqueles 
a quem se julga. Nas palavras do autor5, “o juiz, no entanto, é também 

3 Lembrando que o processo penal tem 3 (três) sujeitos processuais e 2 (duas) partes 
(Ministério Público e o réu – sujeito passivo). Particularmente, na esteira de Carnelutti, 
Werner Goldschmidt, Aury Lopes Júnior e Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, 
dentre outros, não se concebe o Ministério Público como agente imparcial do processo 
penal. Dentre as diversas razões que justificam essa opção teórica, vale registrar que é 
impossível, pela própria terminologia, mas fundamentalmente pela atuação dentro do 
processo, ser uma parte imparcial, na medida em que tais expressões não são apenas 
termos excludentes, conquanto constituem tarefas a ações processuais distintas e 
contraditórias. 

4 “As dificuldades do juiz, em matéria penal, não são dogmáticas ou exegéticas, salvo 
inércia. O que preocupa e inquieta o magistrado de fundo é a responsabilidade de 
deliberar sobre o destino de um semelhante. E isto nada tem a ver com a técnica. Há 
magistrados capazes de auto-revisões espontâneas e aos que estendem a lei do menor 
esforço ao campo moral ou entretêm a frieza íntima com prolações destinadas à 
publicidade. O julgamento não é um ato de ciência, mas de consciência. O juiz deve 
pensar e, sobretudo, sentir a causa para assegurar, propiciar, acompanhar o futuro do 
condenado.” LYRA, Roberto. Como julgar, como defender, como acusar. p. 17. 

5 CARNELUTTI, Francesco. As Misérias do Processo Penal. 2° Ed. São Paulo: Editora 
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um homem: se é um homem, é também ele uma parte. O fato de ser ao 
mesmo tempo parte e não parte constitui a contradição na qual se debate 
o conceito de juiz. O fato de ser o juiz um homem constitui o seu drama”.

   Ao mesmo tempo o drama do julgador possibilita o exercício de 
uma das condições humanas mais dignas, desde que exercidas com ética 
e observância ao “devido processo penal”, como leciona Giacomolli6, que 
é julgar seus pares, eliminando do cenário processual todo o contexto 
de pré-julgamentos ou “quadros mentais paranoicos”, como alerta Lopes 
Júnior7 a partir dos aportes de Cordero:

O processo penal transforma-se apenas em encenação inútil e 
simbólica. A hipótese acusatória já está previamente definida como 
verdadeira. Como já advertiu CORDERO, nesse cenário, domina o 
primato dell’ipotesi sui fatti, gerador de um quadri mentali paranoide. 
Ou seja, o juiz já tomou a hipótese acusatória como verdadeira 
(já decidiu) e o resto do processo passa a ser uma mera encenação 
destinada a reforçar a decisão já tomada previamente.

  Assim, não se pode embebecer pela toga, eliminando – tão 
somente por ela - a possibilidade da parcialidade do julgador, pois 
é justamente nela que podem estar alojados elementos inquisitórios 
ocultos, ainda que metaforicamente denunciado. A melhor maneira para 
se compreender um processo, segundo Carnelutti, é entendendo como 
devem ser feitos os julgamentos, momento ápice do sistema processual 
penal, ao lado da prisão8. Mais uma vez, vale destacar as palavras do autor 
italiano9:

 Juiz é, em primeiro lugar, alguém que tem juízo. Se não o tivesse, 
como poderia dá-lo aos demais? Diz-se que tem juízo os que sabem 
julgar. Por isso, para que se compreenda como se faz um processo, 
deve-se compreender como se faz para julgar. E eis aqui porque a 
ciência do direito e, em particular, a ciência do processo, nos coloca 
perante o mais difícil dos problemas; não é exagerado dizer o menos 
solúvel dos problemas. 

Minelli, 2006, p. 32.
6 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal.
7 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. p. 327.
8 Não há dúvida que a absolvição é o ápice para o sujeito passivo. A questão citada 

refere-se a maquinaria condenatória na visão kafkaniana.
9 Idem, p. 44.
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  Eis uma questão quase intransponível. Afinal, somos fadados 
a julgar desde que nascemos e somos criados julgando as atitudes dos 
outros, ainda que este não seja o modelo ideal. A inquisição nos deu 
essa marca perene e tantos outros marcos históricos tais como a lei de 
talião. Não é impossível ser imparcial no sentido técnico processual 
necessário e indispensável ao processo. O que é impossível é a aspiração 
de “neutralidade”, afinal o julgador – ser humano como tal – é dotado de 
(pré)conceitos e historicidade, como bem pontua Giacomolli10:

Quem irá prestar a tutela jurisdicional é um ser humano integrado 
por seus fatores internos, por suas experiências emocionais, traumas, 
vivências ambientais, culturais e ideológicas. Decidir é valorar, 
construir, considerar os reflexos do fato, das regras e dos princípios. 
Por isso, ao lado do campo de manipulação consciente dos dados 
fáticos, jurídicos, da argumentação, do que pretende o julgador 
comunicar e quais os efeitos que deseja alcançar, há outros aspectos, 
como o da determinação inconsciente, da transposição de sentido 
projetada pelo ser, contextualizado na sua existência e existindo 
nela, ou seja, da proteção inconsciente da presença. O verdadeiro 
mundo não é o da contemplação, mas o da presença (Heidegger). 
Não podemos olvidar que há dados pré-lógicos, informados pelos 
pressentimentos, impulsos sentimentais e forças do inconsciente. O 
consciente é apenas a ponta do iceberg, enquanto a parte submersa na 
água é o inconsciente (Freud).

  Nesse sentido, imparcialidade e neutralidade são questões 
diversas. O juiz pode não ser “neutro” mas tem o dever ético da 
imparcialidade, caso contrário não pode ser juiz e deveria ser uma parte 
efetiva do processo (acusador ou sujeito passivo). É preciso, sobretudo, 
ter “juízo”, como mais uma vez leciona Carnelutti: 

O delito, depois de tudo, pode acontecer de maneira rápida, exatamente 
porque, na maioria das vezes é sem juízo. Se quem o comete tivesse 
juízo não o cometeria; mas um castigo sem juízo seria, em vez de 
castigo, um novo delito. Pois bem, o juízo é a maior dificuldade que 
o homem encontra em seu caminho. Nossa tragédia está em que não 
podemos agir sem julgar, mas não sabemos julgar. Quando o senhor 
nos disse: não julgueis quis dizer exatamente, devagar, no julgar, 
porque é muito fácil equivocar-se.

  Por essas razões, para fazer do processo penal a mais alta 

10 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo legal. Abordagem conforme a 
Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. p.249.
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experiência da civilidade, o processo deve atender ao princípio da 
necessidade, como um caminho necessário para se chegar a eventual 
sentença penal condenatória. Ao mesmo tempo em que não se pode 
ter pressa para julgar, pois, sobretudo a prova, precisa de um ponto de 
amadurecimento processual alcançada através do contraditório de matriz 
eminentemente processual penal, o procedimento não pode ser percorrido 
de maneira demasiadamente lenta para não gerar – por si só – eventuais 
variantes decorrentes da extinção da punibilidade, tal como a prescrição 
de maneira propositada.

  É necessário haver um equilíbrio processual neste aspecto, 
equilíbrio esse ditado pelas regras do devido processo penal, sobretudo 
com atuação imparcial do julgador, ainda que tal tarefa constitua o “drama 
do magistrado”. 

  Para isso o julgador deve estar preparado e jurou a Constituição, 
assumindo um compromisso constitucional necessário e indispensável 
durante todo o período em que exercer a prestação jurisdicional.

2 A imparcialidade enquanto estética e garantia da jurisdição

  Como visto na seção antecedente, o julgamento do processo – 
seja ele de qualquer natureza – constitui o drama do homem/julgador. 
Ainda que não se possa aspirar neutralidade, a imparcialidade está muito 
além de ser um benefício a ser alcançado as partes, sobretudo ao sujeito 
passivo, constituindo um dever ético do julgador, conforme já delineado.

  No Brasil, o fato do princípio supremo do processo não estar 
diretamente expresso no diploma processual penal não significa que o 
mesmo não faça parte do sistema processual, tendo em vista que o Brasil 
é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme já 
restou destacado.  

  Não bastasse isso, diversos outros dispositivos internacionais11 

11 Em relação as siglas citadas na nota abaixo: DUDH (Declaração Universal dos Direitos 
Humanos); DADH (Declaração Americana dos Direitos Humanos); CADH (Convenção 
Americana de Direitos Humanos); PIDCP (Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos).
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regulam a matéria, como leciona Giacomolli12:
O direito a uma decisão ditada por um órgão judicial monocrático 
(juiz) ou coletivo (Tribunal) imparciais ultrapassa as barreiras das 
legislações internas e adentra nos paradigmas internacionais da 
prestação jurisdicional. Basta observar a previsão no art. 10 da DUDH 
(“toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa 
e pública por parte de um tribunal independente e imparcial”), no art. 
26.2 da DADH (“toda pessoa acusada de um delito tem direito de ser 
ouvida, em uma forma imparcial e pública”), no art. 8.1 do CADH 
(“toda pessoa terá direito de ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, 
independente e imparcial, no art. 14.1 do PIDCP (“toda pessoa terá 
direito de ser ouvida publicamente e com as devidas garantias, por 
um Tribunal competente, independente e imparcial”), no art. 6.1 
do Convênio Europeu para a Proteção dos Direitos Humanos e das 
liberdades fundamentais, de 1950 (“qualquer pessoa tem direito a 
que sua causa seja examinada equitativa e publicamente, num prazo 
razoável, por um tribunal independente e imparcial”.). 

 A imparcialidade é de importância inigualável para o processo 
penal brasileiro. Tanto é verdade que a doutrina de Lopes Júnior, ao 
sistematizar os 5 (cinco) pilares principiológicos e estruturantes do 
processo penal, atribui a jurisdicionalidade – exercida por um juiz 
imparcial – a função primeira do sistema processual, como sustentáculo 
do princípio acusatório, da presunção de inocência, do contraditório e da 
ampla defesa e da motivação das decisões judiciais. 

   Para o processo penal, não basta ter um juiz, senão e sobretudo 
é necessário que o julgador seja imparcial, conforme já delineado, na 
medida em que é através da imparcialidade que se garante a eficácia dos 
demais princípios constitucionais irrenunciáveis13 do processo penal. Nas 
palavras de Lopes Júnior:

A imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório e sacrificada 
no sistema inquisitório, de modo que somente haverá condições 
de possibilidade da imparcialidade quando existir, além da 
separação inicial das funções de acusar e julgar, um afastamento 
do juiz da atividade investigatória/instrutória. É isso que precisa ser 

12 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal. Abordagem conforme a 
Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. p. 247. 

13 Ainda que o STF tenha feito o que fez em relação ao princípio da presunção da 
inocência.
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compreendido por aqueles que pensam ser suficiente a separação 
entre acusação-julgador para a constituição do sistema acusatório 
no modelo constitucional contemporâneo. É um erro separar em 
conceitos estanques a imensa complexidade do processo penal, 
fechando os olhos para o fato de que a posição do juiz define o nível 
de eficácia do contraditório e, principalmente, da imparcialidade 
[grifo nosso].

  Ademais, essa postura imparcial indispensável e estruturante do 
sistema processual penal, ao menos em regimes de aspiração democrática, 
exige uma posição bem delineada do juiz, não como um órgão “acima das 
partes” ou acima da lei, como se assemelhava o juiz inquisidor, mas um 
juiz para “além dos interesses da mesmas”, como adverte Jacinto Nelson 
de Miranda Coutinho14.

  Nesse sentido, existe uma alinhamento com a escola mineira 
de processo penal ao tratar da relação policêntrica do processo crime, 
estruturada em torno do contraditório, colocando o juiz para além de 
seus interesses pessoais, justificando a denominação Estado-juiz. A 
inobservância da imparcialidade fere de morte o processo penal, razão 
pela qual merecem ser registradas mais uma vez as críticas de Lopes 
Júnior15 a respeito da matéria: 

É cada dia mais frequente a assunção, por parte de alguns julgadores, 
de uma postura ideologicamente comprometida com o “combate 
ao crime”, conduzindo a um (ab)uso dos poderes investigatórios e/
ou instrutórios que o CPP infelizmente consagra. Nesse momento, 
fere-se de morte a estrutura dialética que constitui o processo e a 
imparcialidade que faz do juiz, um juiz. Ou seja, é a imparcialidade 
que marca uma diferença fundante do processo. Daí porque é ela 
o princípio supremo do processo (penal ou civil), que cai por terra 
quando o juiz deixa de ser juiz para ser um juiz-ator, ou inquisidor, 
pois a relação que ele estabelece com a gestão da prova conduz a isso, 
ainda que inconscientemente. 

  Entretanto, dada sua dificuldade de exercício, tão importante 
quanto a imparcialidade em si é sua “aparência”, ou melhor, a ideia 
de “imparcialidade enquanto estética”. Nesse sentido, dentre diversos 

14 MIRANDA DE COUTINHO, Jacinto. O papel do novo juiz no processo penal. In: 
MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (Coord.). Crítica à teoria geral do Direito 
Processual Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 11. 

15 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. p. 324.
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casos emblemáticos ocorridos no campo do direito internacional, pode-
se destacar o Caso Piersack vs. Bélgica (1982), oportunidade em que o 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos, fonte de inspiração da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, 
considerou violado o direito a um juiz imparcial por ter o magistrado que 
presidiu o julgamento sido coordenador da Promotoria que investigou o 
caso, tendo ocorrido, ainda que em momentos distintos, superposição das 
funções de acusar e julgar. 

  Para o TEDH, a dúvida a respeito da imparcialidade é suficiente 
para o afastamento do julgador tendo em vista sua possibilidade concreta 
de parcialidade.16 

  Assim, tão importante quanto a imparcialidade em si, conforme 
já destacado, é a sua “aparência”, ou seja, aquilo que o julgador deve 
transmitir aos submetidos à prestação jurisdicional, gerando confiança e 
credibilidade dos jurisdicionados, sobretudo em matéria criminal.

  Em outras palavras, é preciso que o processo penal aprimore 
os mecanismos de identificação e controle de eventual parcialidade do 
julgador. Dessas questões, trataremos na seção seguinte. 

4 A sistemática e consequências da suspeição do magistrado no 
processo penal brasileiro

 Da vista do ponto meramente legalista, a questão de eventual 
suspeição do magistrado – aparentemente - está bem delineada no diploma 
processual penal como uma das exceções possíveis de serem arguidas, ao 
lado de outras 5 (cinco) excepciones, tais como a incompetência do juiz, 
a litispendência, a ilegitimidade de parte e a coisa julgada.

 Ainda que o paralelo com o processo civil nem sempre seja 
recomendável, tendo em vista não se vislumbrar o processo penal a partir 
da perspectiva da teoria unitária, vale referir que no processo civil, por 
exemplo, a ilegitimidade da parte orbita como preliminar de contestação 

16 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal. p. 258/259. Ver também, no 
mesmo sentido, LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. p. 326.
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ao contrário do especificidade do processo criminal, ainda que possa não 
existir prejuízo, consoante será demonstrado.

 Como visto, o CPP disciplinou a matéria de forma diversa, 
no campo das exceções processuais17, cuja melhor técnica processual 
recomenda seja ofertada a peça em apartado da resposta à acusação. 

 Entretanto, nada impede, em atenção ao contraditório e a ampla 
defesa, que a matéria venha a ser arguida na referida peça defensiva, 
funcionando as exceções, sejam elas dilatórias18 ou peremptórias19, como 
matéria preliminar. Existe uma espécie de “fungibilidade das exceções” 
que não impede o julgador de examinar a matéria.

 Naturalmente, dada a complexidade dos casos penais levados a 
prestação jurisdicional, ainda que o CPP seja exaustivo em relação as 
exceções - e lá não conste nada específico a respeito da imparcialidade 
do julgador - o mesmo não se pode dizer em relação as preliminares, 
tamanha é a complexidade do tensionamento que ocorre entre as demandas 
punitivas – não raras vezes puramente inquisitivas – e os direitos de 
resistência e liberdade.

 Traçado esse breve panorama, é possível destacar - não por acaso - 
a exceção de suspeição como a primeira elencada no diploma processual, 
antes mesmo, por exemplo, da coisa julgada ou da própria litispendência. 
Poder-se-ia afirmar que isso é mera topografia processual que não denota 
o grau de importância da matéria.

 Por outro lado, ainda que o CPP apresente uma matriz 
eminentemente autoritária, é possível diagnosticar – ao menos no tema 
proposto – um lampejo de coerência do sistema processual, pois não 
por acaso a suspeição é a primeira causa de nulidade do processo, tal 

17 Importante aportes encontram-se na obra de Oskar Von Bülow, denominada 
Excepciones Procesales e Presupuestos Procesales, considerada a primeira a contribuir 
com a autonomia do direito processual.

18 Apenas adiam a análise das questões centrais do processo criminal, tais como a própria 
suspeição, a ilegitimidade de parte e a incompetência do Juízo. Não conduzem o 
processo a extinção, tampouco constitui causa de absolvição do imputado.

19 Já as exceções peremptórias podem colocar fim a discussão processual, impedindo por 
completo a análise do mérito, como a coisa julgada e a litispendência. Extinguem o 
processo crime se acolhidas.
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como estampado no artigo 564 inciso I do CPP, ao lado do suborno e da 
incompetência.

 Em outras palavras: existe um alinhamento entre a exceção 
e a nulidade, unidade esta que, paradoxalmente, busca estabelecer a 
imparcialidade do julgador como elemento central do processo.

 Diz-se paradoxalmente porque o CPP (datado de 1941 – ainda 
que apresente uma colcha de reformas) foi encomendado pelo então 
presidente da república Getúlio Vargas ao Ministro da Justiça daquela 
época (Francisco Campos) que, em visita a Itália facista de Alfredo 
Rocco, foi em busca do modelo processual alienígena.

 Em outras palavras: mesmo um código de matriz autoritária tal 
como o CPP brasileiro não se tolera, no ponto20, a quebra da imparcialidade, 
devendo o julgador zelar por se abster de realizar atos parciais, tampouco 
julgamentos da mesma espécie.

 Ainda que o dispositivo processual, visto pela moderna 
criminologia com um dos instrumentos de controle, tenha uma origem 
sócio-política nada democrática e que tenha diversas facetas (neo)
inquisitórias contemporâneas que não cabem ser analisadas nos limites 
deste artigo, não se pode ignorar que a imparcialidade é algo muito caro 
ao processo penal brasileiro, na medida em que funciona como uma 
espécie de termômetro dos Estados de democráticos.

Conclusão 

   Sendo assim, sem a pretensão totalitária de esgotar a matéria 
dada a complexidade do tema, notadamente em decorrência da perspectiva 
transdisciplinar envolvida, inclusive em relação ao (in)consciente do 
julgador, é possível aduzir que a questão da não suspeição do magistrado 
- colada à imparcialidade - é condição indispensável para um agir 
imparcial, necessário ao estabelecimento das premissas da situação 
jurídica processual.

20 Não se ignora as outras variantes processuais que permitem eventual parcialidade, tais 
como a busca de provas “ex ofício”.
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   Ainda que a matéria sempre necessite de um aperfeiçoamento 
processual, é possível dizer que a disciplina encontra elementos mínimos 
para incidir a exceção de suspeição em alinhamento com a nulidade do 
processo, uma vez comprovada a sua incidência, naturalmente. 

  Por isso, o problema maior reside na cultura inquisitiva e 
punitiva que assola o processo penal brasileiro e que até hoje não encontra 
libertação, pois de nada adiante modificar ou aperfeiçoar o processo se 
as “mentes” continuarem a não recepcionar os preceitos constitucionais, 
minimizando qualquer espécie de controle discricionário e hermenêutico.

  Assim, quando eventualmente surge algum julgador que adote a 
cultura inquisitiva punitiva como fonte de atuação jurisdicional, não existe 
mecanismo processual que funcione com efetividade constitucional, afora 
o controle em segundo grau desde que oxigenado constitucionalmente, na 
medida em que mais do que dispositivos processuais a questão adquire uma 
faceta ideológica moralista, não no sentido político partidário e polarizado 
tal como vem acontecendo no Brasil “tropical”, mas, literalmente, como 
o estudo das ideias em matéria criminal, cuja historicidade secular parece 
estar esquecida.

   Ademais, tanto a Magistratura quanto o Ministério Público, 
órgãos independentes que são e precisam ser, destinatários de toda uma 
gama de garantias constitucionais, devem zelar para a credibilidade 
das instituições e do próprio processo penal, não se deixando levar ou 
influenciar por aconselhamentos mútuos ou aproximações de estratégias 
meramente punitivas que ferem de morte a estrutura acusatória. O mesmo 
se diga para o sujeito passivo do processo e seu defensor, este último 
indispensável para a administração da justiça em sistemas democráticos, 
“dispensável” em sistemas inquisitivos. 

   Tamanha é a importância da imparcialidade que a suspeição do 
magistrado pode ser arguida a qualquer momento, mesmo após o trânsito 
em julgado da sentença penal condenatória, tendo em vista se tratar de 
matéria de ordem pública, como forma de assegurar até o último instante 
a higidez processual.

   Por último, mas não por fim, das breves reflexões que foram 
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tecidas neste ensaio, seu fechamento se dá em decorrência da importância 
da orientação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ao recomendar a 
importância da ideia de imparcialidade enquanto estética, enquanto busca, 
enquanto elemento a ser acreditado pelos jurisdicionados, ementário este 
que pode servir como horizonte para o processo penal brasileiro. 

  É fundamental não haver dúvidas a respeito da imparcialidade do 
julgador, mantendo-se a confiança nos Tribunais, possibilidade esta que 
resta sonegada em julgamentos parciais. 

  Afinal, com um magistrado suspeito ou parcial, tem-se tudo ou 
qualquer coisa, menos processo penal de matriz constitucional, pois o ato 
de punir, mesmo ao condenar, também é uma atitude ética e civilizatória.
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Introdução

A partir do surgimento do estado moderno desdobraram-se 
a luta pela dignidade da pessoa humana, construída sobre a crítica da 
centralização do Poder pelo Estado, a democracia surge, como ideal de 
organização política e social, possibilitando garantir a seus cidadãos 
direitos civis e políticos. 

As constituições modernas estabelecem princípios e garantias 
fundamentais como resultado da luta social e histórica que, por sua 
vez, coadunaram com a tradição dos direitos humanos. A conquista e o 
reconhecimento dos direitos humanos foram paulatinamente instituídos 
ao longo da história, tendo sido proclamados publicamente no período 
da Ilustração. Os direitos humanos, nas circunstâncias do mundo 
contemporâneo, são reivindicados em todo o mundo, mas nem sempre 
são garantidos à generalidade dos cidadãos.

 Nos países de regimes democráticos, os Direitos Humanos, 
foram erigidas sobre uma forte ruptura com a tradição antiga. Não foram 
poucas as influências que corroboraram para sua vitória. O direito natural 
e o jusnaturalismo desempenharam um papel fundante na instituição 
dos direitos humanos. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, contribuiu 
amplamente para a estruturação teórica e prática da participação política 
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e da tradição dos direitos humanos.

O jusnaturalismo teve seu apogeu com o surgimento da Declaração 
de Independência das Colônias Americanas de 1776 e da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Essa corrente de pensamento 
desempenhou um papel teórico fundamental, produzindo caminhos de 
ruptura sobre o poder centralizado do Estado. 

Esta pesquisa aborda o jusnaturalismo de Jean-Jacques Rousseau e 
sua contribuição no tocante a construção dos direitos humanos, a maneira 
pela qual a obra do pesador inspirou a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos 
e por consequência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1969. Ao lado disso, procura analisar os desdobramentos do pensamento 
jusnaturalista do filósofo no tocante à instituição dos direitos humanos, 
sobretudo na primeira geração dos direitos humanos e o papel do Estado 
na promulgação e proteção de tais direitos. 

Desenvolvimento

A partir do surgimento do estado moderno desdobraram-se 
a luta pela dignidade da pessoa humana, erigida sobre forte crítica a 
centralização do Poder do Estado, consubstanciado na premissa da 
convenção democrática de estabelecer uma nova organização política e 
social, surgiu a necessidade da institucionalização e do reconhecimento 
dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

A luta pela construção dos direitos fundamentais como a liberdade 
e a igualdade viu-se imprescindível à medida que o Estado, em seu sistema 
absoluto, restringia a participação política e social dos cidadãos. Neste 
sentido, a institucionalização positiva e a proteção dos direitos humanos 
somente foi possível a partir do surgimento e do estabelecimento do estado 
democrático constitucional moderno. (BOBBIO, 1992, p.01). Falamos 
aqui em construção de direitos, na medida em que foram conquistados 
e reconhecidos a partir do rompimento com a tradição das aristocracias 
absolutas. Desse modo, consideramos que as influências que catalisaram 
esses movimentos revolucionários são em tese, ideias difundidas no 
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âmbito do pensamento jusnaturalista, especialmente do grande Rousseau. 

O jusnaturalismo surgiu como correte do direito natural por volta 
do século XVII culminando seu apogeu no século XVIII. Hugo Grócio 
(1583-1645), considerava o direito natural como o ditame da justa razão 
a qual mostraria o é moralmente necessário ou não nas ações humanas. A 
partir de Grócio, o jusnaturalismo procurou compreender os fundamentos 
da organização social e civil, sobre uma perspectiva ética, social e política, 
fundada nos princípios na razão humana. Na filosofia contratualista, o 
jusnaturalismo sustentou, por assim dizer, o desenvolvimento desta 
filosofia, ao considerar a existência de direitos humanos naturais, ante a 
existência de um poder político constituído, sem nenhum tipo de coerção 
externa, a não ser, à obediência à lei da própria natureza. (BOBBIO, 1996, 
p. 20).

Diversas foram às respostas encontradas pelas filosofias 
contratualistas pra descrever o processo de transformação das sociedades 
primitivas às sociedades atuais. Em comum, identificaram o pacto 
social como princípio que a priori estabeleceria os fundamentos da 
sociedade civil. Desta forma, a saída de um estado de natureza para a 
sociedade civil é a possibilidade dos homens em estabelecer um acordo 
de convenção politicamente organizado do modo pelo qual a sociedade 
será orquestrada. Sendo priorizado a observância e a garantia de direitos 
individuais, políticos ou sociais. 

Quais são os direitos fundamentais da pessoa humana? Quais 
os direitos que os homens tinham antes da sociedade civil? Qual a 
relação entre o Estado e os cidadãos? São questões como essa o móbil 
do interesse jusnaturalista para compreender o fenômeno social. Não 
obstante, Rousseau, procurou investigar minuciosamente essas questões 
ponderando acerca da construção de uma sociedade mais justa e igual. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) em seu escrito sobre o 
discurso sobre a origem da desigualdade, descreve o homem em seu 
estado de natureza. Sua análise remonta um indivíduo carente de estrutura 
moral determina, diferente do homem em sociedade, sua principal 
característica é o instinto natural de autopreservação. Ele desfruta, neste 
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sentido, de sua liberdade natural de locomoção e vontade, inspirado na 
tentativa de manter sua própria sobrevivência. Interessante notar, que 
este homem para Rousseau, não entraria em conflito com outro homem, 
o homem para o filósofo, é espécie de um “bom selvagem”. Entretanto 
com o surgimento da sociedade civil e o desenvolvimento da propriedade 
privada o homem, por assim dizer, se acaba por “depravar”, corrompendo-
se com sua própria natureza ao formar a sociedade. (Rousseau, 1999). 

O processo de transformação para o surgimento de uma sociedade 
civil é regido sobre aspectos normativos que evidenciam mudanças na 
estrutura antropológica do homem. Para Rousseau (1999, p.77) o homem 
em estado de natureza segue apenas seus instintos naturais e não morais: 
“A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no 
homem uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o 
instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhe 
faltava”. Muito mais apenas do que agir conforme o móbil da natureza, 
identificada com instintos animalescos, ao formar a sociedade, o homem 
se torna um ser moral, cuja dignidade se efetiva nas circunstâncias do 
mundo comum. Assim, o homem não é um indivíduo isolado, mas um 
ser social. 

Neste sentido, Rousseau diverge da filosofia aristotélica, 
enquanto que para Aristóteles (2011), o homem é um animal social por 
natureza, cuja sociedade é intrínseca a ideia do próprio humano, para 
Rousseau somente com o pacato social, o homem se torna um ser social, 
representando, desse modo, uma mudança estrutural da compreensão do 
próprio humano, repercutindo na esfera da socialização do indivíduo em 
vista de um bem comum, escreve Rousseau: 

[...] transformar cada indivíduo, que por si mesmo é um todo perfeito 
e solitário, em parte de um todo maior, do qual de certo modo esse 
indivíduo recebe sua vida e seu ser; alterar a constituição do homem 
para fortifica-la; substituir a existência física e independente, que 
todos nós recebemos da natureza, por uma existência parcial e moral·. 
(ROUSSEUAU, 1999, p. 77).

Rousseau procura compreender os motivos que levaram a 
humanidade ao processo de transformação da sociedade primitiva ou 
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estado de natureza para o surgimento da sociedade contratual ou civil. 
Escreve o filósofo:

Suponhamos os homens chegando àquele ponto em que os obstáculos 
prejudiciais à sua conservação no estado de natureza sobrepujam, pela 
sua resistência, as forças de que cada indivíduo dispõe para manter-
se nesse estado. Então, esse estado primitivo já não pode subsistir, 
e o gênero humano, se não mudasse de modo de vida, pereceria. 
[...]. Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas 
somente unir e orientar as já existentes, não têm eles outro meio de 
conservar-se senão formando, por agregação, um conjunto de forças 
que possa sobrepujar a resistência [...] Essa soma de forças só pode 
nascer do concurso de muitos; sendo porém, a força e a liberdade de 
cada indivíduo os instrumentos primordiais de sua conservação [...]. 
(ROUSSEAU, 1999, p. 69).

Sua análise sustenta um fator importante, a saber, somente é 
possível estabelecer uma sociedade civil mediante a unificação de forças 
organizadas politicamente, no intuito de estabelecer uma sociedade 
organizada para a manutenção da própria espécie humana, pois se o 
homem permanecesse numa sociedade primitiva colocaria em risco sua 
própria existência, que por sua vez, contrariaria o princípio natural da 
auto conservação. 

Entretanto, esta forma de organização deverá manter em tese, 
um direito fundamental, que para Rousseau é natural ao homem. Como 
construir uma sociedade política sem mitigar a liberdade natural do homem? 
A liberdade humana deve ser garantida e protegida pela convenção que 
estabelece a sociedade, neste sentido, em termos modernos, considerado 
como direito fundamental, e inviolável da pessoa humana. 

Negar a liberdade é negar a qualidade de humano, muito mais 
do que apenas um princípio ou um conceito, a liberdade neste sentido 
é apresentada como uma força normativa, um dever, adstrita à própria 
espiritualidade do sujeito, não se traduzindo apenas ao caráter individual, 
mas que de algum modo fundamenta a dignidade da pessoa humana em 
sua coletividade universal. (ROUSSEAU, 1999, p.18).

 Apesar da liberdade ser natural e inviolável, e mesmo Rousseau 
considerando a humanidade em sua essência “boa”, não existem garantias 
de uma sociedade justa e prospera. Lembrando que é no plano político 
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que as ações humanas se realizam, e essas realizações podem estabelecer 
o bem comum ou até mesmo mitigar direitos e garantias. A concepção 
política de Rousseau, somente é legítima se fundada em um pacto em 
que a ordem social é um direito “sagrado”, fundada sobre a óptica da 
convenção:

Quando um povo é obrigado a obedecer e o faz, age acertadamente; 
assim que pode sacudir esse jugo e o faz, age melhor ainda, porque, 
recuperando a liberdade pelo mesmo direito por que lha arrebataram, 
ou tem ele o direito de retomá-la ou não o tinham de subtrai-la. A 
ordem social, porém, é um direito sagrado, que serve de base a todos 
os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza: funda-se, 
portanto, em convenções [...]. (ROUSSEAU, 1999, p. 53-54).

Portanto, essa concepção fundada na ordem social erigida pelo 
pacto entre os participantes da esfera social é essencialmente democrática, 
uma vez que, toda a obediência e submissão de vontade é autorizada pela 
totalidade do povo sendo, portanto, a soberania irrenunciável pelo próprio 
povo que por sua vez, detém o poder soberano.

 Argumenta que com o contrato, o indivíduo humano não renuncia 
sua liberdade, o que ocorre, na verdade é uma troca, ao passo que ele 
transfere seu direito natural para a figura do Poder Soberano, recebendo 
em contra partida direitos civis e políticos. Segundo Vecchio, (2006, 
p. 107): “[...] o contrato social deve ser concebido do seguinte modo: 
é necessário que os indivíduos, em determinado momento, confiram os 
seus direitos ao Estado, o qual depois o retoma a todos, mudando o nome 
(não mais direitos naturais, mas direitos civis)”.

De acordo com Rousseau (1999, p. 79), ao formular o célebre 
princípio da organização do pacto social enfatiza: “Encontrar uma forma 
de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado 
com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só 
obedece, contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto 
antes”. 

O pacto social rege o apoio de um poder soberano, jamais 
subjugado a vontades particulares. Para o filósofo, a lei, é um ato da 
vontade geral considerada expressão da própria soberania, que por sua 
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vez, é responsável pelo futuro do Estado. Propõe, desse modo, uma 
sociedade regida pela normatividade jurídica, instituída legalmente para 
a administração e execução das coisas públicas, e para efetivamente 
garantir e proteger os direitos fundamentais da pessoa humana, como é o 
caso da liberdade e igualdade, reconhecidas não mais como produtos da 
natureza, mas como direitos fundamentais instituídos deliberadamente. 

O homem, na sociedade civil, deve seguir princípios normativos 
que integram um ideal coletivo de seus pares, sem estar suplantando há 
um poder estatal absoluto que restringe os direitos fundamentais dos 
homens. Conforme Vecchio, (2006, p.106): “com o contrato, quis afirmar 
categoricamente uma necessidade racional: indicar como a ordem jurídica 
deve ser constituiída, por que devem ser conservados socialmente íntegros 
os direitos que o homem já possui da natureza”. Desse modo, Rousseua 
sustenta que pacto social é um contrato que dever ser conservados entre 
homens, existindo, portanto, preceitos fundamentais inalienáveis.

Para o filósofo, a liberdade e a igualdade consistem em direitos 
naturais do humano. Ao associar-se em uma comunidade política, o 
Estado soberano deverá ser o provedor da proteção e manutenção desses 
direitos. Rousseau rompe, por assim dizer, os paradigmas do seu tempo, 
fomentando princípios caros para a democracia moderna, apoiada sobre 
a soberania popular. Neste sentido, o Estado adquire características 
idealistas, uma vez que necessariamente deverá respeitar a dignidade e 
proteger os direitos fundamentais da pessoa humana. 

 Os direitos humanos atuais, consideram a liberdade e a 
igualdade elementos constituitivos da diginidade humana. Os direitos 
humanos, vigentes nas constituições atuais, são corolários do direito 
natural, especialmente do jusnaturalismo, de modo que suas influências 
fomentaram as discussões acerca das garantias e a efetivação dos direitos 
individuais. São ideias que efetivamente foram amplamente divulgadas 
pela filosofia jusnaturalista, em especial da filosofia de Rousseau que 
atento as circunstâncias de seu tempo, influenciou gerações seguintes 
com suas ideias. 

Para Bobbio a universalização dos direitos humanos se realizou 
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em um processo de no mínimo três partes. A primeira filosófica, fundada 
nos princípios do direito natural, na perspectiva da filosofia de Rousseau e 
outros contratualistas; a segunda, através das revoluções burguesas, tanto 
na América do Norte como na Europa (declaração dos direitos do homem 
de 1779 e a declaração das colônias americanas em 1776), codificações 
estas, oriundas do pensamento jusnaturalista. E por fim, a declaração 
Universal dos Direitos dos Homens em 1948, na qual a afirmação dos 
direitos é, ao mesmo tempo universal e positiva. Universal porque atinge 
a todos os humanos e positiva devido ao fato de seu reconhecimento ser 
admitida pelos Estados em um nível internacional. (BOBBIO, 1995, 
p.29).

A Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão de 1789, na 
França, promulgou princípios considerados fundamentais para a tradição 
dos direitos humanos, sustentados pelos alicerces do direito natural. A 
igualdade e a liberdade foram sancionadas como direitos inalienáveis 
dos homens. Por sua vez, a Declaração não versava apenas direitos aos 
cidadãos franceses, mas dirigia-se a toda a humanidade: “[...] os juristas 
da revolução francesa se propuseram a eliminar o acúmulo de normas 
jurídicas produzidas pelo desenvolvimento histórico e instalar no seu 
lugar um direito fundado na natureza e adaptado às exigências universais 
humanas”. (BOBBIO, 1992, p.65). A partir de sua promulgação, muitas 
nações vislumbraram um “ideal” a seguir, um exemplo que indicava um 
“dever ser”, o que caracterizou uma mudança fundamental na relação do 
Estado com os cidadãos.

  Ainda de acordo com Bobbio (1992, p.73), os fundamentos 
filosóficos dos direitos humanos foram ideais fecundos da observância 
do direito natural moderno. A doutrina dos direitos do homem surgiu da 
filosofia jusnaturalista, especialmente nas figuradas de grandes pensadores, 
com Rousseau ou o próprio John Locke. Na própria declaração de 1779 
há uma forte alusão ao direito natural e aos princípios inalienáveis.

O art. 1º da declaração de 1779, enuncia: “todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e direito”. Os direitos fundamentais humanos 
devem estar tutelados pelos Estados em um plano internacional, no qual, 
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positivados, promovam e protejam os interesses comuns dos associados, 
como descreve o segundo artigo da declaração: “A finalidade de toda 
associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis 
do homem”. E por fim o art. 3º “O princípio de toda a soberania reside, 
essencialmente, na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode 
exercer autoridade que dela não emane expressamente”. Percebe-se 
nestes enunciados, a forte influência do pensamento do direito natural 
sobretudo da filosofia de Rousseau, que na grande revolução, teve um 
papel catalizador e importante para sua efetividade. 

Segundo Del Vecchio, a influência do direito natural sobre as 
declarações sejam elas francesa, inglesas ou americanas, principalmente 
na figura de Rousseau e Locke: 

[...] tanto a Declaração francesa como os bills ingleses e americanos 
têm uma fonte comum: os bills; são o reflexo das teorias da escola 
do direito natural. A declaração francesa pode ser considerada uma 
derivação extrínseca dos bills americanos, mas intrínseca das teorias 
de Rousseau. Note-se que Rousseau precede de muito também os 
bills americanos (1774) com o Contrato social, que é de 1762, e 
teve, na formação daqueles, alguma influência, pelo menos indireta, 
juntamente com Locke e outros autores da escola do direito natural 
(VECCHIO, 2006, p. 109).

No momento em que as teorias são acolhidas pela primeira vez 
por um legislador, como ocorreu com as Declarações dos Estados Norte-
americanos e com a Revolução Francesa, e postas na base de uma nova 
concepção do Estado, muito mais do que apenas um reconhecimento de 
alguns direitos fundamentais que a filosofia jusnaturalista desempenhou 
na história humana, seus preceitos simbolizaram uma mudança de 
paradigma, uma vez que sinalizaram que o poder do Estado deve estar 
limitado aos direitos individuais. (BOBBIO, 1992, p.29). 

Os direitos humanos são as prerrogativas que temos simplesmente 
pelo fato de sermos pessoas, de sermos humanos. Para Flavia Piovesan (2006, 
p.13), ao considerar os direitos humanos, a partir da contemporaneidade, 
afirma: “adota-se aqui a concepção contemporânea de direitos humanos, 
pela qual eles são concebidos como unidade indivisível, interdependente 
e inter-relaciona, na qual os valores da igualdade e liberdade se conjugam 
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e se completam”. O conteúdo dos direitos humanos variou muito do 
século XVIII, onde eles foram consagrados, até os dias de hoje. 

Para Marshall (1967), existem três gerações fundamentais de 
direito humanos. A primeira geração traz a ideia dos direitos individuais, 
principalmente no tocante a liberdade negativa, ou seja, aquele em que 
limita a atuação do estado no âmbito do indivíduo. A segunda geração, 
podemos afirmar o surgimento de direitos, principalmente no âmbito de 
participação política e na luta pela igualdade. Por fim, a terceira geração, 
trata-se de direito coletivos, da construção efetiva da realização dos 
direitos sociais, como meta de condições mínimas de sobrevivência e 
bem-estar social. 

Considerações finais

Ante o exposto, percebe-se que as constituições modernas em 
países de regimes democráticos foram erigidas sobre forte desígnio 
em garantir e promover os direitos humanos. Assim, pode-se afirmar, 
que a construção dos direitos do homem somente foi possível a partir 
do surgimento do Estado democrático. Os direitos humanos, nas 
circunstâncias do mundo contemporâneo, são reivindicados em todo o 
mundo, mas nem sempre são garantidos à generalidade dos cidadãos. A 
luta pela promoção plena dos direitos humanos, apesar de sua garantia 
constitucional, ainda é um ideal a seguir.

O jusnaturalismo com escopo do Direito Natural, procura 
compreender os fundamentos intrínsecos na natureza humana, a partir 
de uma preposição racionalista identifica os aspectos da organização 
social e civil, sobre uma perspectiva ética, social e política. Na 
filosofia contratualista, o jusnaturalismo sustentou, por assim dizer, o 
desenvolvimento desta filosofia, ao considerar a existência de direitos 
humanos naturais, ante a existência de um poder político constituído, cuja 
maior obediência, é obedecer a própria natureza. 

No pensamento de Rousseau, é importante salientar a mudança 
antropológica que o ocorrem com o comportamento humano quanto 
este inserido nas circunstancias sociais. Se em um estado de natureza, 
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o princípio natural é a liberdade de locomoção e vontade e o caráter de 
amoralidade da conduta do homem em relação ao outro. Por seu turno, 
quando inserido no âmbito social, mediante o pacto acordado, a liberdade 
se torna como uma força normativa dotada da dignidade própria da pessoa 
humana, cuja seu valor não é apenas em uma perspectiva individual, mas 
se transfere a toda coletividade, como um “modo de ser” instituída no 
corpo social. 

Argumenta que com o contrato, o indivíduo humano não renuncia 
sua liberdade, o que ocorre, na verdade é uma troca, ao passo que ele 
transfere seu direito natural para a figura do Poder Soberano, recebendo 
em contra partida direitos civis e políticos. Para o filósofo, a liberdade e 
a igualdade consistem em direitos naturais do humano. Ao associar-se 
em uma comunidade política, o Estado soberano deverá ser o provedor 
da proteção e manutenção desses direitos. O pacto social rege o apoio 
de um poder soberano, jamais subjugado a vontades particulares. Para o 
filósofo, a lei, é um ato da vontade geral considerada expressão da própria 
soberania, que por sua vez, é responsável pelo futuro do Estado.

Enfim, como consequência de sua filosofia, Rousseau influenciou 
com seus propósitos ideais celebrados pelas Declaração dos Direitos dos 
Homens e do Cidadão de 1789, na França, que promulgou os princípios 
considerados fundamentais para a tradição dos direitos humanos, 
sustentados pelos alicerces do direito natural. A igualdade e a liberdade 
foram sancionadas como direitos inalienáveis dos homens, nas mais 
diversos estados de direitos.
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O DIREITO À BOA MORTE: UM ESTUDO 
COMPARADO ENTRE A REGULAÇÃO 

BRASILEIRA E NEERLANDESA SOBRE 
EUTANÁSIA

Larissa Haselein Bayer 
Angelita Woltmann

Introdução

Inicialmente, o presente artigo visa estudar o direito a uma morte 
digna no Brasil por meio de um estudo comparado entre o Brasil e a 
Holanda, o primeiro país no mundo a descriminalizar e regulamentar sua 
prática. Para isso, a pesquisa busca estudar e conhecer o procedimento 
da eutanásia, em seu sentido amplo, através de um estudo comparado 
entre a legislação brasileira e a holandesa. Com isso, procura-se analisar 
a aplicação dos princípios constitucionais da garantia à vida, à dignidade 
humana, à autonomia, entre outros previstos na Constituição Federal 
Brasileira em casos onde a prolongação inútil da vida e do sofrimento são 
marcadas pelas condições de indignidade aos quais os pacientes terminais 
são submetidos, muitas vezes contra a sua vontade.

Em visita a um hospital é normal observar quantos pacientes 
terminais lá se encontram jogados, sem perspectiva de vida, dependendo 
de aparelhos, inúmeros tratamentos, submetidos a terapias intensivas e em 
emergências. O propósito? O prolongamento da vida (ou o fato de acordar 
mais um dia). A eutanásia surge nesse contexto como uma abreviação do 
inevitável, a interrupção de um sofrimento que não atinge somente ao 
paciente, mas sim a todos que lhe cercam. Em síntese, apenas acaba com 
a situação indigna a qual o paciente é submetido, rodeado de parafernálias 
tecnológicas que apenas prolongam inutilmente a circunstância. 

Diante disso qual a necessidade de prolongar a vida e o sofrimento 



218  Aline Antunes Gomes  |  Tiago Anderson Brutti (Orgs.)

alheio, muitas vezes por razões particulares tirando-lhes a dignidade 
humana restante e impondo tratamentos desnecessários e degradantes, 
muitas vezes contra a vontade e autonomia do indivíduo que se encontra 
fragilizado? Nesse contexto surge a necessidade de debater acerca 
da descriminalização da eutanásia, a qual já foi regulamentada em 
vários países. Com isso, busca-se efetivar a aplicação dos princípios 
constitucionais previstos na Constituição Federal Brasileira, tais como a 
dignidade da pessoa humana, através de um estudo comparado com ao 
primeiro país a legalizar a eutanásia no mundo: a Holanda. 

Constitui-se como objetivo geral a verificação da aplicação 
(ou não) do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana 
em casos onde a antecipação da morte é negada em comparação com 
a regulamentação neerlandesa, objeto de estudo dessa pesquisa. Por sua 
vez, os objetivos específicos preocupam-se em analisar o conceito de 
eutanásia, as disposições sobre o assunto no Código de Ética Médica e 
realizar um estudo comparado entre o Brasil e a Holanda.

Considerando que o Brasil se constitui em um Estado Democrático 
de Direito, conforme previsão no art. 1º da Constituição Federal brasileira, 
a qual dispõe em seu art. 5º diversas garantias constitucionais, tais como 
direito a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, etc., tem-
se como preocupação a efetivação desses direitos no caso concreto, em 
especial o direito à vida e à dignidade humana, direitos os quais muitas 
vezes entram em conflito e acabam se sobrepondo. Isso porque, tratando-
se de pacientes terminais ou sem perspectiva de cura, a vida muitas 
vezes acaba sendo prolongada, inexistindo a preocupação em garantir ao 
indivíduo mínimas condições de vida. Aliado a isso, a morte ainda é vista 
como tabu, e, muitas vezes, por motivos religiosos1 ou até por egoísmo, 
é evitada ao máximo. 

Apesar das inúmeras discussões, o tema é pouco desenvolvido, 

1 Imperioso salientar, que, em que pese a questão merecer ser debatida, o presente trabalho 
não visa abordar a questão da laicidade, considerando as inúmeras abordagens sobre 
assunto. Outrossim, vale ressaltar acerca da grande influência da religião no assunto, 
o que faz com que a morte, bem como diversos temas abrangidos pela Bioética, ainda 
sejam tratados como tabu.
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havendo poucos progressos na legislação brasileira. Enquanto isso, as 
pessoas são obrigadas a sobreviverem em condições indignas, sendo 
submetidas a tratamentos protelatórios e desnecessários, muitas vezes 
até mesmo contra a sua vontade, respirando através de aparelhos durante 
inúmeros dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com doenças 
incuráveis, sem tratamento, ou até mesmo sob dores desumanas, onde o 
paciente não reage mais aos procedimentos médicos. Diante disso, surge 
a necessidade de descriminalizar a prática da eutanásia no país, tanto para 
que as garantias constitucionais sejam efetivadas, bem como para dar 
maior dignidade e autonomia a vida daqueles que estão impedidos de 
disporem sobre sua última vontade: uma morte digna. 

O presente escrito foi dividido em três seções. A primeira buscou 
estudar a temática do “final da vida”, abarcando os diferentes conceitos 
da eutanásia, tais como a eutanásia em seu sentido estrito, distanásia, 
mistanásia e ortotanásia, diferenciando, ainda, o instituto do suicídio 
assistido. Na segunda parte, abordou-se a regulação deontológica sobre 
a prática da (bio)ética médica em relação às permissões e limitações pela 
atual regulamentação do Conselho Federal de Medicina – Código de 
Ética Médica (Resolução 2217, de 27/09/20192) - a fim de se estabelecer 
um paradigma de comparação com o âmbito internacional em termos 
de regulação. Já, na última parte do estudo, explorou-se a comparação 
entre a temática da eutanásia nas normativas brasileiras e neerlandesas 
até a atualidade, finalizando-se com a análise dos aspectos positivos e 
negativos entre os dois sistemas.

 Por fim, em relação aos métodos de abordagens, utiliza-se como 
método de abordagem o dedutivo, adotando-se o método de procedimento 
comparativo partindo da análise bibliográfica e comparativa, para 
assim chegar a uma possível conclusão. O método de procedimento é o 
bibliográfico e documental. Ainda, o presente o estudo amolda-se na linha 
de pesquisa “Novas Tecnologias, Direitos Humanos e Fundamentais”, 
do Curso de Direito da Universidade Franciscana, eis que trata de um 

2 Para a análise completa do documento, verificar: http://www.flip3d.com.br/web/pub/
cfm/index6/?numero=24&edicao=4631#page/1. Acesso em: 26 maio 2019.
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tema inerente à colisão entre direitos fundamentais e a possibilidade de 
relativização da vida, tendo como justificativa a dignidade humana e como 
parâmetro a comparação entre o sistema jurídico de um país desenvolvido 
tecnologicamente, qual seja, a Holanda.

1 A eutanásia em seu sentido amplo: aspectos conceituais sobre a 
bioética de “final de vida”

A eutanásia, tema delimitado para a presente pesquisa, envolve 
aspectos conceituais que vão além do campo jurídico e da consequente 
interpretação sobre o que significa o direito à vida e à autonomia de 
vontade. A discussão, inclusive, é típica da área da Bioética3, pois abarca 
questões polêmicas em relação ao tratamento do doente terminal pelos 
profissionais da área da saúde.

Conforme José Roberto Goldim (2003, p. 1), no século XVII 
criou-se o termo “eutanásia” pelo filósofo inglês Francis Bacon. A palavra 
deriva do grego eu (boa) e thanatos (morte), podendo ser traduzida como 
boa morte ou morte apropriada. Atualmente, a nomenclatura vem sendo 
utilizada como ação médica que tem por finalidade a abreviação da vida de 
pessoas que se encontram doentes, em estado de sofrimento, inexistindo 
expectativa de melhora (SÁ, 2005, p. 38). A eutanásia tem como principal 
preocupação a qualidade de vida humana em seu estágio final. Diante 
disso, busca garantir uma morte boa, suave e indolor, através de um ato 
médico cuja finalidade é acabar com o sofrimento e indignidade da fase 
que precede o óbito (GARRAFA, COSTA; OSELKA, 1998, p. 172).

O direito da inviolabilidade à vida é uma garantia constitucional 
prevista no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, 
o qual dispõe em seu caput que aos brasileiros e estrangeiros residentes 

3 O termo Bioética nasce da junção de duas palavras, bio, que significa vida, e ethos, que 
se refere a lugar. Assim, trata-se de um estudo teórico-prático, interdisciplinar que busca 
resolver dilemas morais oriundos da utilização da tecnologia no desenvolvimento da 
vida, da saúde e ao meio ambiente. O conceito nasceu a partir do médico-pesquisador 
oncológico Van Rensselaer Potter, o qual preocupava-se com a utilização da tecnologia 
científica em favor da sociedade, a fim de melhorar a qualidade de vida das gerações. 
(RAMOS; LUCATO, 2018, p. 27-28).
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no país, é garantida a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade 
(BRASIL, 2019)4. Tendo em conta que todos os direitos fundamentais 
positivados na Constituição decorrem dos fundamentos, expostos logo 
no início do documento, importa destacar que, notadamente, o conceito 
de vida é interdependente do princípio da dignidade da pessoa humana, 
princípio positivado no inciso III do artigo 1º da Carta. Daí, decorre a 
problemática conceitual que envolve a eutanásia - tanto para a Bioética 
quanto para o Direito: Será que o ato típico dos profissionais da área da 
saúde - de proteger a vida humana, inclusive em situações de doenças e 
ferimentos terminais, onde a morte é questão de tempo e os tratamentos 
são meramente paliativos - não feriria, em sentido estrito, o fundamento 
constitucional máximo da dignidade humana?

A vida, nem sempre, foi um valor inerente à pessoa humana. Foi 
somente com o passar dos séculos que a vida passou a ser protegida e 
reconhecida como bem jurídico. Antes disso sua proteção era de forma 
reflexa, quem a desrespeitasse era punido conforme as regras de cada povo 
(SÁ, 2005, p. 25). Nesse viés, a proteção do bem jurídico vida humana 
não se restringe apenas à vida biológica. O direito à vida abrange também 
garantias dos direitos fundamentais atrelados a ela, tais como o direito de 
sobrevivência, bem-estar psíquico e social (LOPES, 2018, p. 47). Já, o 
conceito de liberdade, no sentido de autonomia privada, intrinsicamente 
ligado ao de dignidade humana e essencial às democracias modernas, 
é definido por Sztajn (2002, p. 135) como aquele poder que pode ser 
exercido com independência absoluta pela pessoa, caracterizando-se por 
mandamentos escolhidos pelos sujeitos para disciplinar seus interesses 
privados em suas relações interpessoais. Está, obviamente, ligado ao 

4 Além disso, importa lembrar que, no âmbito internacional, a vida é protegida por 
diversos documentos, entre eles, destacam-se, a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, que protege a vida desde o momento da concepção, trazendo, em seu 
dispositivo 4º que “I - Toda pessoa tem o direito de que se respeite a vida. Esse direito 
deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode 
ser privado da vida arbitrariamente.” (COSTA RICA, 1969). Antes disso, a garantia do 
direito à vida já havia sido positivada no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que dispõe que “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal”. (ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 1948).
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conceito de dignidade, que, para Carlos Santiago Nino (1989, p. 199-
265) significa o respeito a autodeterminação de cada pessoa, a qual tem o 
direito de proferir escolhas fundamentais sobre suas próprias vidas, sem a 
interferência do Estado ou de terceiros.

Ainda nesse sentido, é o que preconiza Ingo Sarlet (2001, p. 
301) que todos os direitos fundamentais têm como base o princípio 
da dignidade da pessoa humana. Sarlet (2001, p. 103-104), também 
refere acerca da intenção do legislador em dialogar sobre dignidade da 
pessoa humana na Constituição Federal, de forma que isso seja um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito. Assim, o Estado é que 
existiriam em função da pessoa humana e não o contrário, pois o homem 
é que constituiria a finalidade precípua, e não o meio da atividade estatal. 
Nesse contexto, a eutanásia surge como uma forma de não prolongar a 
vida daqueles que se encontram em condições de saúde pela qual não se 
existe maior expectativa de vida. É o caso de pacientes terminais, como 
principal exemplo, que sobrevivem através de métodos artificiais ou 
degradantes apenas para garantir mais um dia de vida, por mais dolorosa 
e indigna que essa seja. 

A eutanásia tem como principal cuidado a garantia de uma 
qualidade de vida quando a morte se aproxima, de forma a eliminar o 
sofrimento, promovendo uma morte suave, indolor, de forma antecipada. 
Com sua prática, objetiva-se proteger a dignidade humana (GARRAFA, 
COSTA; OSELKA, 1998, p. 181). Assim, tem como motivação a 
compaixão ou piedade, dirigida ao paciente sem perspectiva de cura, com 
intenso sofrimento. É nesse sentido Guimarães (2008, p. 104):

Nesse contexto, para que se aperfeiçoe a figura da eutanásia (própria 
em sentido estrito) seria necessária, pois, a presença dos seguintes 
requisitos: que a morte seja provocada, entendendo-se que essa 
provocação havida por ação positiva de terceiro; que a provocação 
da morte se dê por piedade ou compaixão; que o sujeito passivo da 
eutanásia esteja acometido de doença incurável (irreversibilidade do 
mal com a consequente ausência de esperança de cura); que o mal 
incurável tenha dirigido o doente a um estado terminal; que este 
estado terminal da doença incurável faça com que o indivíduo padeça 
de profundo sofrimento (algo como a dor intolerável); e que a ação 
provoque encurtamento do período natural da vida (grifos do autor). 
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(grifo do autor).

Conforme Goldim e Fernandes (2014, p. 405) pode se dividir 
a eutanásia, ainda, entre ativa e passiva. A primeira consiste na ação, a 
intenção em de abreviar a vida de alguém, enquanto a eutanásia passiva se 
resume na omissão na realização de algum tratamento indicado.

Além do conceito de eutanásia, é imprescindível discorrer acerca 
dos diversos meios de prolongamento da vida e antecipação da morte, 
tais como a distanásia, mistanásia, a ortotanásia e o suicídio assistido. A 
distanásia e a eutanásia têm em comum a preocupação com a morte e a 
maneira de como os seres humanos lidam com ela. Todavia, enquanto a 
eutanásia tem como dedicação eliminar a dor, não prolongando a vida, 
a distanásia busca prolongá-la o máximo possível, evitando a morte 
(COSTA, OSELKA; GARRAFA, 1998, p. 172).

Essa discussão veio à tona em razão dos avanços da medicina, 
novos estilos de praticar ciência e novas atitudes e abordagens em relação 
a morte, e podem ser sintetizados em três paradigmas: o primeiro, o 
paradigma tecno científico, o qual exalta os avanços da medicina ao longo 
dos anos. Entretanto, esse orgulho muitas vezes pode ser transformado 
em arrogância, fazendo com que a morte deixe de ser um evento natural 
da vida e passe a ser um inimigo a ser evitado. O segundo diz respeito 
ao paradigma comercial-empresarial. Nesse contexto o médico deixa de 
ser um profissional liberal e passa a ser um empregado, geralmente de 
um particular. Com isso, é levado em conta a capacidade do paciente 
terminal pagar a conta, que se sobrepõe ao diagnóstico, determinando 
sua aceitação como paciente e o tratamento a ser submetido. O terceiro 
paradigma, da benignidade humanitária e solidária, é o mediador entre os 
dois paradigmas, colocando o ser humano como principal preocupação e 
fundamento da medicina, desde sua vida até a morte (COSTA, OSELKA; 
GARRAFA, 1998, p.173-174). Assim, entende-se como distanásia a 
obstinação terapêutica, um tratamento inútil e fútil, no sentido de que visa 
não a cura, mas sim o prolongamento do processo de morrer, sendo uma 
atitude antiética do profissional (ROBATTO, 2006, p. 35). 

Já a mistanásia, ou a eutanásia social como também pode ser 
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conhecida, é a morte considerada miserável, fora de seu tempo. Ela ainda 
pode se dividir em duas: a mistanásia ativa e a mistanásia por omissão, 
sendo esta a mais comum atualmente. A mistanásia por omissão ocorre 
em razão da ausência ou precariedade dos serviços públicos de saúde, 
bem como fatores geográficos, sociais, políticos e econômicos, tais como 
a fome, más condições de moradia, saneamento básico, desemprego, etc. 
Já a mistanásia ativa possuí relevante importância histórica, sendo um 
bom exemplo a política nazista como forma de criar uma raça pura e 
superior. Outro exemplo seria a da aplicação de injeção letal em apenados 
no sistema carcerário americano, bem como a prática de experimentos 
em seres humanos. Por fim, pode também ser considerada mistanásia as 
vítimas de erro médico, tanto por imperícia, negligência ou imprudência 
(COSTA; OSELKA; GARRAFA, 1998, p. 174-176).

Outrossim, necessário explanar acerca do significado da 
ortotanásia, que consiste no ato de “permitir que a pessoa morra – quando 
sua hora chegou” (COSTA; OSELKA; GARRAFA, 1998, p. 190-191). 
Permite que a pessoa que chegou na fase final da vida, bem como aqueles 
mais próximos dela, enfrentem a morte com mais tranquilidade, como 
evento natural da vida. Nessa concepção é imprescindível analisar a 
autonomia de vontade do paciente, seu direito de saber, de decidir, de não 
ser abandonado, direito ao tratamento paliativo para amenizar a dor e o 
sofrimento (COSTA, OSELKA; GARRAFA, 1998, p. 190-191).

O médico, ao estar possibilitando a ortotanásia ao suspender 
tratamentos inúteis que visam o prolongamento da vida do paciente e 
passa a aplicar cuidados paliativos que visam o falecer com dignidade 
está adotando o procedimento correto, tendo em vista que não submeterá 
o paciente a uma tortura terapêutica. A partir dos cuidados paliativos é que 
é possível se falar em saúde do doente crônico ou terminal, propiciando o 
paciente bem-estar ao final da vida (LOPES, 2018, p. 76).

O agir de forma adequada, sem futilidades e obstinação, no final 
da vida do paciente, caracteriza a ortotanásia. A morte, nesse contexto, 
ocorre de forma adequada, pela causa esperada e no momento certo 
(FERNANDES; GOLDIM, 2014, p. 405). A ortotanásia não deve ser 
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vista como sinônimo para a eutanásia passiva, em razão de ambas terem 
diferentes sentidos, conforme melhor explana Fernandes e Goldim (2014, 
p. 405):

Na Eutanásia Passiva a intenção de não implantar uma determinada 
terapêutica é abreviar a vida, é antecipar a morte. Na perspectiva da 
Ortotanásia, não implantar uma determinada terapêutica, baseado 
na sua avaliação de utilidade/futilidade é totalmente diferente. O 
enfoque da avaliação da Futilidade Terapêutica está no processo de 
atendimento ser ou não adequado, enquanto na Eutanásia Passiva é o 
resultado da não implantação que está sendo buscado.

A eutanásia ainda é vista sob duas perspectivas, sendo a primeira 
contrária a ideia de uma boa e digna morte, defendendo que sempre será 
um sinônimo de suicídio e homicídio. Isso porque, para estes a vida 
seria vista como direito absoluto, sendo qualquer forma de supressão da 
vida um atentado a esse bem jurídico. Dentre alguns desses defensores, 
ainda há aqueles que ligam a ideia da eutanásia com o regime nazista, 
acreditando que este nada mais foi que uma sistemática de aniquilação da 
vida humana. Já a segunda corrente entende que o conceito da eutanásia, 
bem como da ortotanásia e distanásia é atrelado a ideia de uma morte 
digna (LOPES, 2018, p. 69-70).

Outrossim, necessário diferenciar a eutanásia do suicídio assistido, 
o qual também pode ser conhecido como autoeutanásia, é o ato pelo qual 
o próprio indivíduo dá fim a sua vida, sem intervenção de terceiro, que 
somente participa com a finalidade de assistência moral ou material. Não 
se confunde com a eutanásia na medida em que nesta terceira pessoa irá 
praticar a ação ou omissão que produzirá a morte (LOPES, 2018, p. 77).

Dessa forma, observa-se que muitas vezes a eutanásia é utilizada 
em seu sentido lato sensu, englobando temas como mistanásia, ortotanásia 
e distanásia, as quais não se confundem. Ainda, como visto, também não 
se assemelha ao suicídio assistido, na medida em que este é praticado pelo 
próprio indivíduo. As leis que regulamentam sua prática no mundo ainda 
são recentes, principalmente no Brasil, onde inexiste regulamentação 
jurídica específica.
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2 A (falta de) regulação da eutanásia no Brasil e os limites da ética 
médica

Os debates acerca da eutanásia no país são recentes, de forma que 
inexiste regulamentação própria sobre a eutanásia. Nesse ponto, tem-
se como base resoluções médicas que ainda tratam o assunto de forma 
superficial, abrangendo apenas a ortotanásia. Outrossim, o ordenamento 
jurídico brasileiro prevê a possibilidade apenas do paciente decidir quais 
tratamentos se submeter, com exceção de caso envolva risco de vida, 
sendo um direito relativo à personalidade, conforme disposto nos artigos 
13 e 15 do Código Civil.

Sobre a regulação histórica da eutanásia em ambiente internacional, 
na América Latina, acredita-se que o Uruguai foi o primeiro país a incluir 
a eutanásia em sua legislação, no ano de 1934, em seu Código Penal, 
prevendo a figura do homicídio piedoso. Nesse caso, caberá ao juiz 
aplicar ou não a pena, considerando 3 fatores, quais sejam, se o autor 
do fato possuí maus antecedentes, ter a eutanásia ocorrida em razão de 
motivo piedoso e a vítima ter feito constantes pedidos (FERNANDES; 
GOLDIM, 2014, p. 405-406). 

Embora o objeto da última seção do presente estudo seja comparar 
o instituto da eutanásia no direito brasileiro e neerlandês, é importante, 
desde já, destacar que a sua regulamentação histórica é publicamente 
atribuída aos países baixos. Na Europa, por seu turno, a Holanda e a 
Bélgica legalizaram a eutanásia. Na Bélgica, diferentemente da Holanda 
em que o processo foi demorado, tendo passado por vários debates, surgiu 
através de um debate sobre sua necessidade e adequação, sendo mais 
restritivas (FERNANDES; GOLDIM, 2014, p. 406). 

Em meio a isso surge elementos éticos, tais como o direito do 
paciente ter sua dor tratada ou aliviada, a preocupação em salvaguardar 
a vontade e a autonomia humana na presença da doença a qual provoca 
dependência progressiva e a perda do controle sobre a vida e as funções 
biológicas. O resultado da eutanásia consiste em dois elementos básicos: 
a eliminação da dor e a morte do paciente como meio de alcançar esse fim 
(COSTA; OSELKA; GARRAFA, 1998, p. 181-182). Tais elementos, no 
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Brasil, estão diretamente ligados à deontologia e ética médica. É por isso 
que esta seção é dedicada a trazer a historicidade da questão no Código de 
Ética Médica, documento regulatório das ações e omissões do profissional 
da saúde que, na prática, carrega o peso dos dilemas envolvendo a vida e a 
morte em casos de doenças terminais e cuidados paliativos.

No Brasil, iniciou-se as discussões acerca do exercício da profissão 
em 1851, quando foi elaborado o primeiro decreto sobre o assunto. Já 
no ano de 1867, foi publicado no país a tradução do Código de Ética 
Médica da Associação Médica Americana. Essas regulamentações não se 
preocupavam com a conduta ética, sendo que somente no ano de 1929 foi 
publicado o Código de Moral Médica, novamente uma tradução, dessa 
vez oriundo da aprovação pelo VI Congresso Médico Latino-Americano, 
que ocorreu em Havana (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 
2009).

O primeiro Código de Ética Médica a ser reconhecido pelo 
governo surgiu no ano de 1944. Contudo, com o surgimento da 
Associação Médica Brasileira, em 1953 foi elaborado um novo código, 
baseado no juramento de Hipócrates, na declaração de Genebra, adotada 
pela Organização Mundial da Saúde e no Código Internacional de Ética 
Médica. Posteriormente, em 1960, com o estabelecimento dos Conselhos 
de Medicina, surgiu uma nova regulamentação, sendo mantida algumas 
disposições do Código de 1953, vigorando até 1984, dando lugar ao 
Código de Deontologia Médica, que esteve vigente por pouco tempo. 
Durante a fase de redemocratização do país, em 1987, durante a realização 
da 1ª Conferência Nacional de Ética Médica, um novo texto do Código 
de Ética foi produzido (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009). 

O Código de Ética Médica de 1987 significou um grande avanço 
no âmbito da medicina. Isso porque, trouxe questões relativas à saúde e 
a sociedade, tópicos que não eram tão abordados nas regulamentações 
anteriores. Vigorou até 2009, onde foi substituído por um novo texto, 
a Resolução CFM nº 1.931/2009. Aquela legislação foi de suma 
importância, de modo que serviu como base para os códigos posteriores, 
que seguiram os ideais de dignidade e direitos humanos (FERREIRA; 
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PORTO, 2018, p. 480). Atualmente, está em vigência um novo Código 
de Ética Médica, a Resolução CFM n° 2.217, de 27 de setembro de 2018, 
com modificações pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019. 
Tal disposição passou a vigorar em 30 de abril do presente ano.

Conforme Lopes, (2018, p. 114), em 2009 a ortotanásia foi 
estabelecida como conduta ética pelo Código de Ética Médica então 
vigente. Em complementação, no ano de 2012 foi editada a Resolução 
nº 1.995/2012 pelo Conselho Federal de Medicina que dispôs sobre as 
diretrizes de vontade. A regulamentação define, em seu artigo 1º, as 
diretrizes antecipadas de vontade, os propósitos dos pacientes, os quais 
se manifestavam acerca dos tratamentos e cuidados que aceitariam se 
submeter. O desejo era exteriorizado em um momento oportuno, muitas 
vezes antes da doença se agravar, de forma livre e autônoma, a fim de 
que, em caso de eventual capacidade, essa vontade possa ser considerada. 
Ainda, consoante ao art. 2º do regulamento, essas considerações devem 
ser levadas em conta pelo profissional.

A eutanásia era prevista no Código de Ética Médica de 2009, 
sendo conduta vedada, disposta no artigo 41. Nessa previsão, constava 
que era proibido abreviar a vida do paciente, mesmo sob pedido dele 
ou do representante legal. Todavia, em relação a ortotanásia, tratando-
se de doenças incuráveis ou terminais, caberia ao médico oferecer 
cuidados paliativos. Nesses casos, não poderia o profissional utilizar-se 
de tratamentos inúteis. Tal disposição permanece inalterada, consoante ao 
artigo 41 do Código de Ética Médica de 2018.

Anteriormente a regulamentação da ortotanásia, em 2006, foi 
editada a Resolução nº 1.805/06, do Conselho Federal de Medicina, a 
qual prevê que é permitido aos médicos limitarem ou suspenderem 
procedimentos que prolongassem a vida de pacientes terminais, com 
doenças graves e incuráveis, sendo a vontade respeitada. Outrossim, 
permanece sendo direito do paciente o tratamento dos sintomas e 
assistência, permitida a alta hospitalar. A justificativa dada no parecer 
da Resolução nº 1.805/06, foi no sentido de que muitas vezes não é 
confortável, e sim invasivas na vida dos pacientes. Nessa perspectiva:
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Adiamos a morte às custas de insensato e prolongado sofrimento 
para o doente e sua família. A terminalidade da vida é uma condição 
diagnosticada pelo médico diante de um enfermo com uma doença 
grave e incurável; portanto, entende-se que existe uma doença em 
fase terminal e não um doente terminal. Nesse caso, a prioridade 
passa a ser a pessoa doente e não mais o tratamento da doença.

Todavia, a disposição foi suspensa na época, de forma liminar pela 
Justiça Federal, a pedido do Ministério Público. A justificativa se deu em 
razão de que a vida humana seria um bem disponível. Nesse caso, se o 
médico praticasse a ortotanásia, incorreria esse no crime de homicídio. 
Aliado a isso, há grande influência religiosa, a qual ignora a relação 
médico-paciente, que sofre mudanças (MARTINELLI, 2018, p. 1).

Ainda, existia previsão no Código de Ética Médica de 2009, no 
capítulo referente aos princípios fundamentais, de que o paciente possuía 
o direito de rejeitar qualquer tratamento que entendia não ser essencial 
(XXI). Em casos de pacientes terminais ou em condições irreversíveis, 
caberia ao profissional evitar tratamentos desnecessários, devendo dar 
ênfase nos cuidados paliativos (XXII). Os referidos direitos fundamentais 
permanecem vigentes no novo Código de Ética Médica.

Nesse sentido, conforme Genival Veloso de França (2014, p. 554):
A medicina, mesmo a mais capacitada tecnologicamente, não 
tem apenas o compromisso de curar sempre, mas o de minorar o 
sofrimento, aliviar o desconforto e oferecer condições dignas de 
uma sobrevivência respeitosa. Por isso, não se pode privar o paciente 
terminal ou em estado vegetativo permanente naquilo que pelo menos 
é primordial na sua assistência. 

 Depreende-se, a partir da análise dessas disposições, que a 
eutanásia segue sendo vedada. Todavia, tratando-se de doenças terminais, 
sem perspectiva de cura ou tratamento, é proibido ao médico submeter 
o paciente a tratamentos inefetivos, que prolongam inutilmente o 
sofrimento, sendo possível a prática da ortotanásia. Aliado a isso, tem-
se como maior preocupação a vida do enfermo, que possui o direito de 
decidir sobre o fim da vida, bem como a adoção de cuidados paliativos, 
uma forma de garantir-lhe um final de vida com dignidade. 

Outrossim, oportuno ressaltar acerca do direito da informação entre 
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o médico, prestador do serviço, e o paciente. Tal disposição tem previsão 
no Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 4º e 6º, inciso III, na 
medida em que somente com as informações detalhadas é que o paciente 
conseguirá tomar as decisões adequadas que melhor se adequam ao seu 
diagnóstico. Todavia, em se tratando de casos onde a intervenção médica 
deve ser imediata, inexistindo meios de conhecer da vontade do paciente, 
é dever do profissional de saúde realizar o procedimento que entender 
como eficaz imediatamente. Nesse caso, o médico não irá sofrer sanção 
por ter realizada a interferência (GONÇALVES, 2013, p. 198).

É nesse sentido o Código Penal, que em seu art. 146, §3º, I prevê 
uma exceção ao dispositivo incriminador de constrangimento ilegal nos 
casos em que o paciente está em perigo de vida e não possuí condições dele 
ou de algum representante legal consentir. Assim, se houver intervenção 
médica ou cirúrgica nessas condições, não será considerado crime. Em 
novembro de 2006 o Conselho Federal de Medicina por intermédio da 
CFM n.º 18055 regulamentou a prática que diz respeito a suspensão de 
procedimentos e tratamentos que prolongassem a vida de pacientes em 
estado terminal (SÁ; MOUREIRA, 2012, p. 197).

A referida determinação foi causa de discussão entre os juristas 
na época, em razão de que estes entendiam que seria necessária uma 
legislação para legitimar essa prática, tendo em vista que a regulamentação 
teria sido feita por uma corporação sem competência para tanto. Todavia, 
posteriormente entendeu-se que a resolução não feria o ordenamento 
jurídico (SÁ; MOUREIRA, 2012, p. 198). Essa prática é conhecida 
como a ortotanásia, conforme explanado anteriormente, que pode ser 
considerada uma conduta lícita. Ainda sobre essa prática, Antonio Carlos 

5 Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que 
prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, 
respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.

 § 1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu representante legal as 
modalidades terapêuticas adequadas para cada situação.

 § 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no prontuário. 
 § 3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de solicitar uma 

segunda opinião médica.



  231Reflexões sobre o Direito Internacional e a Singularidade
dos Sistemas Jurídicos

Lopes (2018, p. 50-51) entende que:
Quanto a morte é compreendida como um processo natural e final 
da vida e não como um fracasso, a ortotanásia é concebida como um 
procedimento pautado no respeito à morte digna, o que possibilita a 
humanização do processo de morte. Se todo processo da vida deve 
ser pautado pelo respeito à dignidade, não há dúvida que o processo 
de morte também deve ser guiado pelo respeito à dignidade. E a 
finalidade da intervenção médica na ortotanásia é a preservação da 
dignidade humana, para que o paciente tenha garantido o direito à 
morte boa, ao seu tempo e com respeito aos seus valores.

 Já em 2009 entrou em vigência o um novo Código de Ética 
Médica, anterior ao atual, o qual manteve a proibição da eutanásia ativa, 
mas de certa forma permitindo a eutanásia passiva, conforme disposto 
no capítulo I, item XXII. O referido dispositivo permanece em vigor 
diante do atual Código de Ética Médica, prevendo que em casos de 
doenças irreversíveis ou terminais o médico deverá evitar a realização de 
procedimentos desnecessários ao quadro clínico do paciente, o oferecendo 
cuidados paliativos. No Código de Ética Médica restou evidente a 
ausência do elemento subjetivo dolo de atingir o bem jurídico “vida”. 
Nos casos de quem pratica a ortotanásia, esta serve apenas para evitar ou 
prolongar o sofrimento do doente terminal, preservando sua dignidade 
(MARTINELLI, 2018, p. 1).

Enquanto a eutanásia não é regulamentada no Brasil, a solução 
para dar fim ao sofrimento dos pacientes são os cuidados paliativos 
que propiciam ao indivíduo no final de vida dignidade e melhores 
condições de passar os últimos momentos de vida. Entende-se como 
cuidados paliativos tantos os recursos técnicos, como os equipamentos 
e tratamentos, bem como os recursos humanos, os médicos, enfermeiros, 
psicólogos, assistentes sociais, etc. Tem como objetivo minimizar 
o sofrimento do paciente e acolher aquelas pessoas envolvidas com o 
enfermo, propiciando um final de vida com dignidade (RAMOS, 2018, p. 
326). São alguns meios de garantir a dignidade no final da vida, conforme 
Reckziegel e Coninck (2016, p. 304-305):

No âmbito da terminalidade da vida, a dignidade pode ser entendida 
através da valorização de alguns fatores como a amenização da dor e 
do sofrimento, o conforto, o respeito pelo paciente, autonomia para 
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decidir sobre o local em que prefere passar nos seus últimos dias, a 
informação sobre sua doença e riscos dos procedimentos, acesso a 
tratamentos e a medicamentos que possam amenizar o seu martírio, 
renúncia ou suspensão de intervenções a que não deseja se submeter, 
não abandono do paciente, respeito às suas convicções religiosas, 
não fazer encaminhamentos terapêuticos e cirurgias desnecessários e 
sempre demonstrar carinho para aquele ser em desespero.

Os cuidados paliativos ainda são previstos no parágrafo único do 
art. 41 do Código de Ética Médica, o qual aponta que em caso de doenças 
terminais ou incuráveis, é dever do médico oferecer cuidados paliativos, 
sendo vedado empregar tratamentos inúteis, devendo ser considerada a 
vontade do paciente. Como se vê na regulação da ética médica, um dos 
pressupostos básicos da eutanásia é a autonomia de vontade. Afinal, o 
ato de dar fim ao sofrimento deve partir da vontade do próprio indivíduo. 
Nesse sentido, surge a importância da declaração através das diretivas 
antecipadas de vontade. 

Dadalto, Tupinambás e Greco (2013, p. 465-466), explicam que as 
diretrizes antecipadas de vontade, como forma de exteriorizar os desejos 
do paciente, devem direcionar a equipe médica e do procurador nomeado. 
Ademais, é necessário evidenciar os valores que fundam a vida do paciente 
e suas vontades, a fim de possibilitar a resolução de eventuais conflitos. 
É referenciado também a importância da existência de um procurador 
juntamente com o testamento vital, de forma que este possa defender a 
vontade do paciente em questões omissas pelo testamento, bem como em 
situações onde a família do enfermo dificulte sua aplicação. Quanto a sua 
revogabilidade, isso pode ocorrer a qualquer tempo, não sendo necessário 
implementar um prazo de validade.

Nessa senda, o testamento vital nada mais é que uma declaração 
prévia de vontade do paciente, sendo um meio no qual este se manifesta 
acerca dos tratamentos que deseja ou não se submeter quando não poder 
mais seus desejos (LOPES, 2018, p. 111). Assim, a vontade do paciente 
deverá ser registrada, a fim de prevalecer seus desejos quando estes não 
poderem mais ser expressos, como em caso de estado vegetativo, por 
exemplo. Ainda, em interpretação ao artigo 2º, sua vontade final deverá 
ser levada em consideração quando o médico ou a família avaliarem 
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os tratamentos.

Importante salientar que o testamento vital é previsto somente no 
domínio da ética médica, inexistindo disposição semelhante na esfera 
jurídica. Em que pese a eutanásia não ter previsão no país, é possível prever 
as diretrizes de vontade com fundamento na ocorrência da ortotanásia 
e o direito do paciente em optar por não realizar tratamentos invasivos 
(LOPES, 2018, p. 115). Dessa forma, depreende que embora a eutanásia 
não seja legalizada no Brasil, um dos meios de garantir a dignidade 
humana no final da vida é a ortotanásia ou os cuidados paliativos. Nessa 
senda, a ortotanásia vem ganhando destaque desde o Código de Ética 
Médica de 2009, sendo mantida sua regularização no Código de Ética 
Médica atual, de forma que possibilite que o paciente não tenha sua vida 
prolongada de forma inútil.

3 A eutanásia no direito comparado: o que a Holanda tem a dizer 
para o Brasil sobre o direito de morrer com dignidade?

Como visto acima, embora exista uma semente de preocupação 
com o tema da eutanásia na área da ética médica, no Brasil há, claramente, 
um déficit no que diz respeito ao direito de morrer com dignidade no 
âmbito jurídico. É inegável que há, nas regulações médicas brasileiras, 
instrumentos para que se reflita sobre a possiblidade de “um fim digno”, 
tais como os cuidados paliativos, ortotanásia e as diretrizes básicas de 
vontade do paciente (RECKZIEGEL; CONINCK, 2016, p. 1), mas, não 
há, ainda, legislação própria e, sequer, um posicionamento paradigmático 
do Supremo Tribunal Federal quanto ao direito à morte com dignidade, 
seja através de eutanásia ou suicídio assistido. Nesse seguimento, 
o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, se 
pronunciou no sentido de ser favorável a prática da eutanásia. Para ele, o 
direito à integridade física e psíquica estaria acime do direito à vida, que 
não poderia ser posta como um direito absoluto. Em exemplo, referiu que 
o sacrifício ao direito à vida ser aceitável em casos de legítima defesa 
e guerra declarada, de forma que não deveria ser interpretada por algo 
absoluto (BACHILLI, 2019, p. 1).
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No Brasil a morte ainda é vista como tabu, tanto pelos indivíduos 
quanto pelo Estado e, apesar de suscitar debates na área acadêmica, no 
legislativo, ainda é pouco debatida, em razão de se contrapor ao bem 
“mais precioso” cultural e religiosamente para as pessoas, a vida. Como 
já visto, na seara federal, inexiste legislação propriamente dita que 
regulamente a prática da eutanásia, valendo citar as poucas propostas de 
lei nesse sentido

No direito penal pátrio a eutanásia é tratada como homicídio 
privilegiado. Isso porque, conforme a regra do art. 121, §1º do referido 
ordenamento, caso o agente pratique o crime impelido por motivo de 
relevante valor social ou moral, poderá ter a pena reduzida de um sexto a 
um terço (SÁ; MOUREIRA, 2012, p. 192). Nesse sentido, Nelson Hungria 
traz a figurado homicídio eutanásico, entendido como o homicídio que 
é cometido para abreviar a vida de alguém de forma piedosa, com seu 
pedido ou assentimento (HUNGRIA, 1979, p. 126). 

Dessa forma, em que pese não haver legislação que expressamente 
preveja e regulamente a prática da eutanásia ativa, existe a determinação 
que prevê a prática da ortotanásia, fazendo com que seja evitado a inútil 
prolongação da vida de pacientes irreversíveis e terminais, diminuindo 
a situação de indignidade a qual são submetidos. Outrossim, as ordens 
jurídicas são limitadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 
Os Estados que se submetem ao respeito pelo princípio, bem como aos 
direitos humanos se insubordinam a todas as formas de supressão da vida 
humana e sua dignidade (LOPES, 2018, p. 41).

Ao contrário do Brasil a prática da eutanásia vem se tornando cada 
vez mais comum nos países europeus. Em países como a Holanda e a 
Bélgica, os primeiros a legalizarem a prática no continente, a autorização 
existe desde o ano de 2002, enquanto Luxemburgo, o terceiro país, vem 
regulamentando desde 2009. Em países mais próximos ao Brasil, a 
prática somente é permitida na Colômbia e no Uruguai6. Em que pese a 

6 Interessante citar a pesquisa premiada sobre o tema, feita por Martel (2010, p. 359) 
que relata: “Quanto à Holanda e à Bélgica, a informação é segura. Não se pode afirmar 
o mesmo da Colômbia, pois houve aprovação de novo Código Penal contrariando as 
disposições da Corte Suprema. Luxemburgo, por sua vez, legalizou a eutanásia e o 
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Holanda ter regulamentado a sua prática em 2002, a eutanásia já vinha 
sendo tolerada no país desde 1973 quando praticada por médicos a fim de 
prevenir o sofrimento. A prática passou a ser considerada legal de acordo 
com a jurisprudência holandesa até que em abril de 2002 foi aprovada a 
Lei de Terminalidade da Vida e Suicídio Assistido, abrangendo tanto a 
eutanásia quanto o suicídio assistido (SOUSA et al, 2015, p. 137).

As discussões no país começaram após o caso Postma, uma médica 
que foi julgada e condenada após praticar eutanásia em sua mãe no ano 
de 1973. A mesma encontra-se doente e implorava pelo procedimento. 
Após isso a causa foi ganhando apoio público, fazendo com que a 
jurisprudência no país fosse mais favorável, chegando a legalização 
(OPINIÃO E POLÍTICA, 2017, p. 1). 

A partir disso, ainda em 1973, cinco critérios foram estabelecidos 
pela Corte de Rotterdam, em 1981, para que a morte praticada pelo médico 
não fosse penalizada: Solicitação por uma paciente informado através de 
uma decisão voluntária, ponderação pelo paciente de suas opções, duração 
do desejo de morrer, sofrimento físico ou mental de forma inaceitável ou 
insuportável e obrigatória consultoria a um colega (GOLDIM, 2003, p. 
1). No ano de 1984 a Suprema Corte abordou o assunto no país, onde 
reafirmou que a eutanásia seria crime na legislação holandesa. Todavia, 
esclareceu que seria possível que os médicos poderiam invocar a defesa 
da necessidade, quando houvesse um conflito de deveres. Isso poderia 
ocorrer quando fosse necessário honrar o pedido do paciente para morrer 
com dignidade, fazendo com que o médico agisse contrário as disposições 
do Código Penal holandês (FERREIRA, 2016, p. 49).

Posteriormente, em um estudo feito no ano de 2000, registrou-
se 535 casos de eutanásia na Holanda. No mesmo ano votou-se pela 
aprovação da lei regulamentando a eutanásia em 28 de novembro de 2000, 

suicídio assistido em lei provisória em 19 de fevereiro de 2008 (proposition de loi 
sur le droit de mourir em dignité, nº4909), cujas disposições eram debatidas desde 
1999. A lei foi confirmada em março de 2009. Todavia, não foram encontrados dados 
sistematizados sobre a efetiva situação em Luxemburgo, afora o texto normativo, que 
não apenas legaliza a eutanásia e o suicídio assistido, como os regula e cria mecanismos 
de fiscalização (JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, 
2009).
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a qual passou a ser permitida caso houvesse a observância dos seguintes 
critérios: paciente com doença incurável e com dores insuportáveis, 
pedido voluntário pra morrer e deve ser após um segundo médico emitir 
sua opinião para o caso. (GOLDIM, 2003, p. 1). Ademais, em relação ao 
direito de morrer com dignidade, como o direito neerlandês e brasileiro 
tratam dos casos que envolvem a vontade de adolescentes e crianças? 
Teriam estas a capacidade de decidir sobre sua própria morte, enquanto 
são consideradas incapazes civilmente de tomarem outras decisões por 
contra própria? 

No país europeu é possível realizar o procedimento a partir dos 
12 anos, sendo que dos 12 aos 16 anos há a necessidade de autorização 
dos pais (GOLDIM, 2003, p. 1). A Holanda, no ano de 2016, autorizou a 
prática da eutanásia em um adolescente com a idade entre 16 e 18 anos, 
em um caso de câncer incurável, em que o jovem sofria constantemente 
com dores incontroláveis. Sua escolha foi comunicada ao médico que 
acompanhava seu tratamento, bem como a outro profissional, reforçando 
diversas vezes ser esta sua vontade (CAPUCHO, 2017, p. 1). A solução 
do caso foi de acordo com o previsto na legislação neerlandesa, sendo 
analisado tanto pelo profissional que o acompanhava, além de um médico 
independente. O pedido foi aprovado três dias depois (CAPUCHO, 2017, 
p. 1). Por sua vez, no Brasil, considerando as disposições do Código 
Civil acerca das incapacidades, a vontade do menor de 18 anos seria 
condicionada a vontade dos pais ou do representante legal, mesmo quando 
estes apresentarem capacidade de discernimento frente a situação (COPI, 
2018, p. 154).

Em que pese a escolha do menor de idade ser subordinada a de seus 
pais ou representantes legais, o Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Ceará, no Parecer CREMEC N° 16/2005, se posicionou no sentido 
de uma paciente de 17 anos teria autonomia para decidir se submeter a 
procedimentos médicos ou não, em razão desta ter discernimento dos fatos. 
Assim, mesmo no Brasil, vislumbra-se uma possibilidade de menores de 
18 anos manifestarem suas escolhas sobre os tratamentos a que desejam 
ser submetidos ou não, desde que compreendam as consequências que 
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essa escolha poderá acarretar. 

Quanto aos procedimentos gerais que autorizam a eutanásia na 
Holanda, Martel (2010, p. 404-405) cita o esquema adotado pelo país, onde, 
de início, a eutanásia foi apenas tolerada, para somente posteriormente ter 
sua permissão ampliada. Cabe aos profissionais médicos a realização do 
procedimento após o pedido voluntário do paciente diagnosticado com 
doença irreversível, efetuando um relatório. Nesse sentido, os critérios a 
serem adotados:

Por cuidado devido entende-se que o médico que mantém relação 
estável com o paciente: (a) assegure-se da ponderação e voluntariedade 
do consentimento; (b) ateste que o sofrimento não é controlável e que 
não há prognóstico de melhora; (c) tenha provido o paciente com 
informações adequadas; (d) tenha concluído, junto ao paciente, que 
não há alternativas viáveis; (e) tenha confirmação de outro médico, 
por escrito, do diagnóstico, do prognóstico e da voluntariedade; (f) 
que a prática seja efetuada com cuidado devido e atenção. 

Ainda, há a fiscalização por parte dos Comitês Regionais, para 
onde devem ser relatados os casos de eutanásia voluntária ativa e de 
suicídio assistido. Constitui-se como atribuição desses comitês, além 
da fiscalização, a realização de relatórios anuais e comunicar, quando 
entenderem necessário ou existir desrespeito às regras, ao Ministério 
Público (MARTEL, 2010, p. 405).

Outrossim, Martel (2010, p. 426-427) faz considerações acerca 
ao direito fundamental à vida, o qual não seria um direito fundamental 
absoluto, nem possuiria posição de hierarquia em relação aos outros 
direitos, apenas possuiria um “peso abstrato maior”. O direito à vida, em 
relação ao Estado, teria no mínimo três posições subjetivas específicas, 
quais sejam: “(a) direito estrito à não-eliminação das posições jurídicas 
do direito à vida, que se manifesta como imunidade com a correlata não-
competência; (b) direito estrito a ações positivas fáticas; (c) direito estrito 
a ações positivas normativas.”. Todavia, o direito à vida em relação aos 
deveres de não matar e de salvar a vida de outrem não teria a mesma 
proporção, sendo o primeiro mais forte, premissa que estaria sujeita 
variações. Em razão disso, há uma recusa quanto a utilidade e pertinência 
do direito de morrer, acreditando-se que seria uma afronta aos direitos 
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fundamentais e não seria amparado juridicamente. A justificativa para 
essas disposições seria em virtude da proteção de direitos de terceiros, a 
manutenção de níveis adequados dos deveres e ações ordenadas estatais 
de promoção e de proteção ao direito à vida e da dignidade humana como 
heteronomia (MARTEL, 2010, p. 427-428).

É imperioso ressaltar que é imprescindível o próprio paciente 
faça o pedido, não sendo possível que parentes ou amigos o façam. O 
profissional é livre para decidir entre realizar ou não o procedimento, 
não sendo obrigatório. Cabe a este analisar se o pedido do paciente é 
voluntário e se seu sofrimento é insuportável, sem perspectiva de 
melhoras, sendo necessário que conheça o histórico médico do paciente 
(GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS, 2019, p. 1). Caso o 
médico opte por realizar a eutanásia, é necessário que este discuta com o 
patologista municipal. Ambos deverão relatar o caso ao comitê regional 
de revisão da eutanásia. Se for constatado que o médico não agiu com 
o devido cuidado, a situação será encaminhada à Inspetoria de Saúde e 
ao órgão responsável pelos serviços públicos de processamento (como 
o Ministério Público no Brasil). Cabe a este decidir pelo processamento 
ou não do médico responsável pelo procedimento (GOVERNMENT OF 
THE NETHERLANDS, 2019, p. 1). 

Consoante aos dados da Holanda, em 2015, 83% dos pacientes que 
optaram pela eutanásia no país eram vítimas do câncer e doenças como 
Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica ou estavam 
doentes do coração ou do pulmão. Outras 141 pessoas estavam sofrendo 
de um quadro de demência inicial e 60 com problemas psiquiátricos. 
Consoante aos dados da pesquisa feita em 2017, no momento da 
legalização da eutanásia, em 2002, foram realizados 1.882 procedimentos, 
enquanto no ano de 2016 chegou a 6.091, o que representaria 4% das 
mortes registradas no país (FERRER, 2017, p. 1). 

A eutanásia no país também é possível em casos de doenças 
psiquiátricas, como é o caso de Aurelia Brouwers. Em que pese as 
autorizações para o procedimento de abreviação da vida no país serem 
mais comuns em casos de doenças terminais ou irreversíveis, teriam 
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ocorrido cerca de 83 procedimentos em razão de sofrimento psiquiátrico. 
(PRESSLY, 2018, p. 1).

A importância dos Comitês Regionais que fiscalizam a prática 
da eutanásia na Holanda se mostra imprescindível, na medida em que 
o número de eutanásia no país cresceu. Nesse ponto, mostra-se como 
exemplo o caso de morte de algumas idosas que vêm sendo investigado 
no país. Nos presentes casos, não há evidências de que as mesmas tenham 
consentido na prática da eutanásia, fazendo com que o procedimento 
tenha sido realizado de forma não voluntária. Isso porque, uma delas 
sofria de Alzheimer, estando incapacitada de manifestar sua vontade, ao 
passo que outra estava em coma (MENDES, 2018, p. 1).

Nesse contexto, percebe-se que a descriminalização da eutanásia 
na Holanda é uma forma de garantir dignidade e autonomia àqueles em sua 
fase final de vida, permitindo-lhes a escolha em acabar com o sofrimento 
desnecessário e desumano ao qual são submetidos, diferentemente do que 
vem acontecendo no Brasil. O Código Civil brasileiro, ainda, em seus 
artigos 13 e 15, no capítulo referente aos direitos de personalidade, prevê 
a possibilidade da decisão do indivíduo quanto aos métodos que aceita 
se submeter, com exceção de exigência médica. Com efeito, o artigo 
13 menciona ser direito o ato de disposição do próprio corpo, mesmo 
quando importe em diminuição da integridade física ou contrarie os bons 
costumes. Todavia, tem-se como exceção, a exigência médica. Por sua 
vez, o artigo 15 dispõe que não há a obrigação do paciente em realizar 
tratamento médico ou intervenção cirúrgica se haver risco de vida.

Aliado a isso, durante a VI Jornada de Direito Civil foi elaborado 
o enunciado 533, que deliberou acerca da possibilidade do paciente 
plenamente capaz fazer escolhas relativas ao seu tratamento médico 
que possa causar risco de vida, mediato ou imediato7. Novamente, 
foi interposta uma restrição, nos casos de emergência ou em curso de 
cirurgias que não podem ser interrompidas.

Assim, depreende-se que a decisão do paciente é preponderante 

7 Enunciado 533 da VI Jornada de Direito Civil, publicado pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em junho de 2013. 
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sobre o tratamento médico que pretende se sujeitar, com exceção das 
emergências e procedimentos que não possam ser interrompidos, 
considerando que nesses casos muitas vezes não é possível manifestar 
sua vontade. O disposto no Código Civil, ainda, deve ser analisado sob a 
ótica da Constituição Federal Brasileira, em razão da constitucionalização 
do Direito Civil, de forma que deve ser levado em conta a cláusula de 
proteção da dignidade humana, e a autonomia do indivíduo (FREITAS; 
ZILIO, 2016, p. 411).

No caso do art. 15 do Código Civil, ainda, é imprescindível que 
o paciente tenha informações detalhadas acerca de seu estado de saúde 
para possibilitar a recusa em determinados tratamentos, garantindo 
a inviolabilidade do corpo humano (GONÇALVES, 2013, p. 197). 
Consoante Márcia S. Fernandes e José R. Goldim (2014, p. 411) caberia 
ao paciente nos casos de doenças terminais ou incuráveis, caso assim 
entendesse, optar pelo fim da vida, desde que esse fato seja comprovado. 
Isto é, um diagnóstico definitivo de doença incurável, intenso sofrimento, 
sendo necessária que seja mantida o discernimento e a capacidade, 
excluída dessas situações as emergências. Em caso de incapacidade, 
resolve-se o fato com um documento previamente assinado, declarando a 
vontade do paciente. Na falta desse, ao médico caberá o encaminhamento 
da melhor alternativa, sendo ouvido o representante legal do paciente.

Conclusão 

Diante da presente pesquisa envolvendo aspectos biológicos e 
jurídicos acerca da prática da eutanásia no Brasil e na Holanda, chegou-
se às seguintes conclusões:

- Primeiramente, a eutanásia significa a abreviação da vida 
daquelas pessoas que foram diagnosticadas com doenças terminais, sem 
cura ou irreversíveis, que são expostas a más qualidades de vida, ligadas 
a aparelhos e vivendo com muito sofrimento. A eutanásia não se confunde 
com suicídio assistido ou diretrizes antecipadas de vontade, embora os 
assuntos se inter-relacionem por se tratarem da dignidade ao final da vida.

- Ainda, além dos conceitos de mistanásia, distanásia e suicídio 
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assistido, se mostrou importante o conceito da ortotanásia. A prática da 
ortotanásia decorre do ato de não prolongar a vida do paciente que já se 
encontra no leito de morte, evitando o submeter a tratamentos inúteis que 
em nada influirão em seus cuidados, garantindo aos enfermos dignidade 
ao final da vida.

- No Brasil inexiste regulamentação jurídica específica sobre a 
eutanásia. Contudo, através de regulamentações, como por exemplo o 
Código de Ética Médica, é possível a prática da ortotanásia.

- Outra forma de garantir melhores condições de vida aos pacientes 
são os chamados cuidados paliativos, os quais objetivam amenizar os 
sintomas causados pela enfermidade ao indivíduo, bem como prestar 
auxílio físico e psicológico ao paciente e a sua família.

- Nessa concepção, importante mencionar acerca das diretrizes da 
vontade, meios os quais servem para o paciente expressar seus desejos 
quando não for mais possível exteriorizá-los. Essa vontade deverá ser 
levada em conta pelo médico na hora de tomar decisões acerca de seu 
diagnóstico e tratamento.

- Outros países no mundo já regularizaram a prática da eutanásia, 
como o Uruguai, a Bélgica e a Holanda. Destaca-se a regulamentação 
da abreviação da vida na Holanda, como principal tópico desse estudo, 
sendo legalizada no país desde o ano de 2002, através de longos debates, 
sendo tolerada no país desde 1973.

- Imperioso ressaltar que na Holanda, para se submeter a eutanásia, 
é necessário seguir uma série de requisitos. Inicialmente, é necessário que 
o próprio paciente faça o pedido, cabendo ao médico verificar se é caso de 
abreviar a vida. Além disso, é preciso que outro médico avalie a situação, 
levando o caso ao Comitê Regional, responsável por fiscalizar os casos 
de eutanásia.

- No Brasil, o tema da morte precisa ser melhor debatido, devendo 
deixar de ser um tabu e passando a ser um direito, à luz dos princípios 
da autonomia e dignidade da pessoa humana. A terminalidade da vida 
da vida deve ser vista sob duas óticas, a dos cuidados paliativos, que 
deverão ser oportunizados ao paciente de forma a diminuir o sofrimento 
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deste e de seus entes próximos, como também a morte deve ocorrer em 
seu momento oportuno, sem ser prolongada de forma inútil e desgastante.
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FEMINISMO E IGUALDADE: 
DESDOBRAMENTOS SOCIOJURÍDICOS ACERCA 
DA (RE)CONSTRUÇÃO DOS PAPÉIS DE GÊNERO

Nariel Diotto
Tiago Anderson Brutti

1 Introdução 

 Todo cidadão, segundo a Declaração Internacional dos Direitos 
Humanos (1948) e a Constituição Federal Brasileira (1988), possui 
garantias e direitos humanos e fundamentais, os quais o Estado e toda 
a sociedade são responsáveis por tutelá-los. Direitos estes, que não 
observam cor, gênero, credo, orientação sexual, política ou condição 
social. Direitos que devem ser de todos os cidadãos, de forma igualitária. 

O presente estudo remete a uma discussão sobre a condição 
sociocultural da mulher na história, a desigualdade de gênero a que estão 
submetidas, além dos hábitos sociais incompatíveis com a tradição dos 
direitos humanos. O estudo do tema é de grande relevância, pois possibilita 
que no âmbito da academia, hajam estímulos à educação jurídica, com 
o intuito de formar profissionais aptos a influenciar na redução dessa 
violência e na defesa dos direitos das mulheres.

A metodologia empregada na pesquisa é essencialmente 
exploratória e qualitativa. O objetivo geral deste estudo é promover 
a rediscussão teórica e prática da condição feminina, por meio de um 
resgate histórico do movimento feminista, dos hábitos culturais e da 
construção da igualdade de gênero. Assim, inicialmente, foi realizado um 
estudo histórico sobre o movimento feminista no Brasil, seus principais 
momentos e atores e, em seguida, abordou-se sobre os direitos da mulher, 
principalmente a busca pela igualdade formal e material de gênero. 

O tema é de grande relevância para analisar quais são e como 
se articulam os principais fatores que contribuem para a violência e 
discriminação contra a mulher, identificando os motivos que causam 
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tamanha violência e apontando o papel do Estado e de toda a sociedade 
na busca da proteção da integridade da mulher. 

2 Feminismo: conceituações e contexto histórico

O processo de opressão da mulher foi construído ao longo de 
milênios, a história da humanidade demonstra que a figura feminina 
sempre ocupou uma situação inferior em relação à masculina. Para Platão 
e Aristóteles, as mulheres eram seres inferiores aos homens e destituídas 
de razão, emotivas e pouco racionais e organizadas, servis a procriação 
e afazeres domésticos e que deveriam ser educadas pelos maridos. Tal 
discurso, dois mil anos depois, também foi defendido por Rousseau 
(FERRAZ, 2009, p.1).

A Igreja, no Renascimento, declarou que “a mulher seria um ser 
naturalmente inferior ao homem” (CELMER, 2015, p. 20). E assim as 
bases sociais foram sendo delineadas em um ambiente culturalmente 
patriarcal, o qual permitiu que a subordinação feminina fosse naturalizada 
e a figura masculina, do ser dominante e macho1 fosse exaltada. 

Para o patriarcalismo perdurar “foi necessário organizar o poder 
paterno na família e apoiá-lo numa ideologia que enfatizasse uma 
hierarquia extrema entre os sexos, legitimando o exercício do poder 
masculino” (PETERSEN, 1999, p. 20). Ou seja, as bases estruturais que 
originaram esse sistema de dominação de um gênero em face do outro 
foram fortalecidas por meio da hierarquização da família, um motivo 
relevante para que perdurasse a subordinação do gênero feminino.

As relações de dominação e subordinação presentes na sociedade 
patriarcal “pressupõem que o órgão sexual determina as funções sociais. 
Dessa forma, a sociedade constrói uma identidade social, que é construída 
através dos distintos papéis que são atribuídos a homens e a mulheres” 
(PEDRO; GUEDES, 2010, p. 3). E isso engloba a fragilização do 

1 Alusão a obra de Heleieth Saffioti (1987, p. 10), denominada “O poder do macho”, 
onde a autora descreve que “[...] os seres humanos nascem machos ou fêmeas. É 
através da educação que recebem que se tornam homens ou mulheres. A identidade 
social é, portanto, socialmente construída”. 
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feminino, que remete à mulher o adjetivo de sexo frágil e dona do lar, 
restrita ao âmbito privado e incapaz de emancipar-se sem o auxílio de 
uma figura masculina.

Em decorrência dessas questões, iniciaram-se as discussões em 
torno do conceito de gênero, visando refletir sobre as representações 
sociais construídas sobre o masculino e o feminino, evidenciando as 
formas de opressão masculina e a consequente submissão feminina, 
tanto no âmbito público quanto no privado e, foi a partir de então, que 
ocorreram tentativas individuais, buscando a ruptura da submissão e 
opressão feminina. 

Historicamente, foi no século XIX, que as reivindicações referentes 
aos direitos femininos começaram a surgir de maneira mais ampla 
e estruturada, com a criação de entidades coletivas e o surgimento de 
demandas uniformes, bem como de esforços teóricos para dar sustentação 
às cobranças políticas relacionadas condição sociocultural das mulheres. 
Então, é nesse momento que eclode o movimento denominado feminismo, 
que até os dias atuais é atuante e fundamental na luta pela garantia dos 
direitos das mulheres (SIQUEIRA, 2015, p. 331).

A expressão feminismo possui sua origem do termo latim femĭna, 
que significa mulher (SOARES, 1994, p. 2). O feminismo é a doutrina 
social favorável à mulher e seu conceito é entendido como a ação 
política das mulheres, englobando teoria, prática e ética. Esse movimento 
questiona as relações de poder, a opressão e a exploração de grupos de 
pessoas sobre outras, particularmente da dominação sobre a população 
feminina. 

O movimento feminista foi dividido, cronologicamente, em 
períodos denominados ondas. Essa divisão ocorreu, principalmente, 
em decorrência das demandas específicas que surgiam em cada época, 
demandas que evoluíam em direção a outras matérias conforme a passagem 
do tempo e as mudanças na sociedade, que traziam questões diversas e o 
amadurecimento do próprio movimento feminista (SIQUEIRA, 2015, p. 
331).

A primeira onda feminista ocorreu durante o século XIX, de 
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forma mais intensa e expressiva, na Inglaterra e nos Estados Unidos, por 
meio do movimento denominado Women’s Suffrage2, as reivindicações 
estavam fortemente relacionadas aos direitos políticos femininos (direito 
de sufrágio) e a direitos sociais e econômicos, a exemplo do direito ao 
trabalho, à propriedade e à herança (PEDRO, 2005, p. 79).

No Brasil, a primeira onda também iniciou a partir da luta pelo 
direito de voto da mulher. “As sufragetes brasileiras foram lideradas por 
Bertha Lutz, bióloga, cientista de importância, que estudou no exterior 
e voltou para o Brasil na década de 1910, iniciando a luta pelo voto” 
(PINTO, 2010, p. 16). Bertha Lutz foi uma das fundadoras da Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino, a qual fez campanha pública pelo 
voto, tendo inclusive levado, em 1927, um abaixo-assinado ao Senado, 
pedindo a aprovação do Projeto de Lei, de autoria do Senador Juvenal 
Larmartine, que dava o direito de voto às mulheres (PINTO, 2010, p. 16).

Porém, Bertha Lutz e outras mulheres associadas à luta sufragista 
no Brasil geralmente pertenciam às classes média e alta, formando um 
grupo de mulheres altamente instruídas e com grande influência política e, 
por essa razão, constituíam uma coletividade designada como feminismo 
bem-comportado. Essa, entretanto, não era a única congregação de 
mulheres atuantes no período designado como o do feminismo de primeira 
onda. Havia também a intensa participação das operárias que abraçavam 
a ideologia anarquista, reunidas na União das Costureiras, Chapeleiras e 
Classes Anexas (PINTO, 2010, p.16).

Após esse movimento inicial, por volta de 1930, o feminismo, em 
âmbito mundial, vive um período de inércia. Contudo, em 1949, surge na 
esfera internacional Simone de Beauvoir3, com a sua mais famosa obra: 
o segundo sexo, na qual propagou o que até hoje é um dos lemas do 
feminismo “não se nasce mulher, torna-se mulher”. A obra de Simone de 
Beauvoir foi fundamental para a rediscussão da condição das mulheres 
e foi uma crítica direta a “desumanização” da mulher, pois “há fêmeas 
na espécie humana; constituem, hoje, como outrora, mais ou menos a 

2  Mulheres sufragistas.
3  Filósofa e feminista francesa.
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metade da humanidade” (BEAUVOIR, 1970, p. 7). De certa forma, a 
obra da filósofa contribuiu para o fortalecimento e revigoramento do 
feminismo em meio às grandes movimentações na chamada segunda 
onda, que ocorreu no período final dos anos 1960 (PINTO, 2010, p. 16).

A segunda onda do feminismo surgiu como consequência das 
conquistas da primeira, procurou focar-se no que era específico da mulher, 
reivindicando que as peculiaridades femininas fossem reconhecidas 
e protegidas. O feminismo desse período “deu prioridade às lutas pelo 
direito ao corpo, ao prazer, e contra o patriarcado – entendido como o 
poder dos homens na subordinação das mulheres” (PEDRO, 2005, p. 
79). O feminismo, portanto, foi a essência na busca por direitos e na luta 
contra a subordinação da mulher. Um dos principais lemas das feministas 
desse período consistia na frase: “o privado é político” (PEDRO, 2005, p. 
79). Pois, muito se falava em democracia política, mas o que ocorria no 
âmbito doméstico, nas relações familiares, até então não era debatido e 
muitas causas femininas ainda permaneciam na invisibilidade. 

Sobre as reivindicações específicas da segunda onda feminista, 
Siqueira (2015, p. 336) dispõe: 

A reivindicação das feministas era, portanto, bastante voltada a 
questões de violência sexual e familiar contra a mulher, alegando-
se que era uma questão a ser publicamente discutida e solucionada. 
O aborto também era uma questão abordada nesse período, como 
referência ao direito se der mãe se e quando fosse da vontade da 
mulher. Trata-se de um reflexo da defesa da liberdade sexual feminina 
por essa geração de feministas.

Outro marco da segunda onda, principalmente nos Estados 
Unidos, foi a obra publicada por Betty Friedan, em 1963, denominado 
“A Mística Feminina”. Para escrever sua obra, a autora entrevistou várias 
mulheres acerca de suas insatisfações e dificuldades com a criação dos 
filhos, o casamento, a casa e a comunidade e, demonstrou que os anseios 
das mulheres estão muito além de dos cuidados com a casa e os filhos. 
Nesse período, o movimento feminista postula a liberdade feminina de 
se realizar pessoalmente da forma que bem desejasse, tendo inclusive, a 
liberdade de não se casar e não ter filhos (FRIEDAN, 1971, p. 7-12).
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No Brasil, o momento de eclosão das ideias feministas 
características da segunda onda coincide com a luta pela redemocratização 
brasileira durante a ditadura militar iniciada em 1964. Esse teria sido o 
momento em que o feminismo brasileiro ganhou caráter de um grande 
movimento.

O primeiro grupo de mulheres feministas, surgiu em São Paulo, no 
ano de 1972. De forma compassada, os temas relacionados ao feminismo 
passaram a fazer parte dos eventos e fóruns nacionais, como ocorreu na 
reunião da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), em 
Belo Horizonte, no ano de 1975. No mesmo ano, foi instituído o Ano 
Internacional da Mulher pela ONU e ocorreram mais dois encontros, nos 
quais surgiram debates sobre as causas do movimento feminista, foram 
eles: o Encontro para o Diagnóstico da Mulher Paulista, realizado em São 
Paulo e o da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, o qual 
deu origem ao Centro da Mulher Brasileira (ALVES; ALVES, 2013, p. 
115).

Por fim, a terceira onda abrange as tentativas de desconstrução 
da categoria “mulher” como um sujeito coletivo unificado que partilha 
as mesmas opressões, os mesmos problemas e a mesma história. Para 
Siqueira (2015, p. 337):

Trata-se de reivindicar a diferença dentro da diferença. As mulheres 
não são iguais aos homens, na esteira das ideias do feminismo de 
segunda onda, mas elas tampouco são todas iguais entre si, pois 
sofrem as consequências da diferença de outros elementos, tais como 
raça, classe, localidade ou religião.

Uma das mais significativas vitórias, nesse período do feminismo 
brasileiro foi a criação do Conselho Nacional da Condição da Mulher 
(CNDM), em 1984, que, promoveu junto com importantes grupos – como 
o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), de Brasília – 
uma campanha nacional para a inclusão dos direitos das mulheres na nova 
carta constitucional. Do esforço resultou que a Constituição da República 
Federativa de 1988, que pela primeira vez previu, expressamente, a 
igualdade entre homens e mulheres.

Ainda na última década do século XX, o movimento sofreu, seguindo 
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uma tendência mais generalizada, um processo de profissionalização, 
por meio da criação de Organizações Não-Governamentais (ONGs), 
focadas, principalmente, na intervenção junto ao Estado, a fim de aprovar 
medidas protetoras para as mulheres e de buscar espaços para a sua 
maior participação política. Uma das questões centrais dessa época era a 
luta contra a violência, principalmente a violência doméstica. Além das 
Delegacias Especiais da Mulher, espalhadas pelo país, a maior conquista 
foi a Lei Maria da Penha (Lei n. 11 340, de 7 de agosto de 2006), que 
criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher. Ainda é mister apontar para as duas Conferências Nacionais para 
a Política da Mulher, ocorridas em 2005 e 2007, que mobilizaram mais 
de 3.000 mulheres e produziram alentados documentos de análise sobre a 
situação da mulher no Brasil (PINTO, 2010, p.17).

No entanto, em que pese os direitos a mulher, atualmente, tenham 
ganhado força e formalidade no ordenamento jurídico brasileiro, discute-
se ainda a desigualdade de gênero que ainda é predominante no contexto 
social. Diante disso, a seguir, os direitos femininos serão articulados, com 
especificidade, a fim de entender a importância do movimento feminista 
na busca pela igualdade e luta contra opressão.

3 A busca pela igualdade: a garantia dos direitos humanos das 
mulheres nas esferas nacional e internacional

Como visto, historicamente, a mulher foi introduzida em um 
contexto de inferioridade em relação ao masculino e, que as relações 
de gênero, foram enraizadas em uma sociedade caracterizada pelo 
patriarcalismo que, acabou por abafar a voz da mulher que, desde sempre, 
reivindicou por direitos. As representações da mulher e as ideologias 
dominantes de gênero colocaram-nas em uma posição subalterna e 
secundária, não só nas relações domésticas de gênero propriamente ditas, 
como, sobretudo, nas relações sociais, políticas, econômicas e trabalhistas.

A dificuldade histórica da mulher, em inserir-se no espaço público 
e encaixar-se na sociedade, as próprias discrepâncias salariais entre 
os gêneros, a dificuldade em obter cargos de liderança e as constantes 
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manifestações e lutas em busca de direitos (inclusive o direito de votar), 
são reflexos da cultura discriminatória de gênero4 enraizada não apenas 
em âmbito nacional, mas também mundial. 

Quando se discute relações de gênero, há na verdade, uma 
discussão sobre o poder, pois “as relações existentes entre masculino 
e feminino são relações desiguais, assimétricas, mantêm a mulher 
subjugada ao homem e ao domínio patriarcal” (COSTA, 2000, p. 38). 
A desigualdade existente entre as relações de gênero, acaba por privar o 
feminino de direitos basilares garantidos constitucionalmente. 

Por esta razão, é importante resgatar o papel da legislação, pois 
ela reflete as normas que regem uma sociedade, que regulam as relações 
e instituem os processos sociais. As normas têm o papel de resguardar os 
direitos individuais e também os coletivos frente ao Estado e aos demais 
indivíduos e instituições, bem como, instituem ao Estado o compromisso, 
de garantir os direitos positivados (CORTÊS; RODRIGUES, 2006, p. 11).

Os principais documentos internacionais de tutela dos direitos 
humanos há muito proclamam a igualdade entre todos, contudo, “tal 
igualdade tem permanecido meramente formal, sendo árdua a tarefa 
de transformá-la em igualdade real entre mulheres e homens”, tendo 
em vista que a “construção histórica dos direitos humanos sempre 
ocorreu com a exclusão da mulher e o reforço de ideologias patriarcais” 
(MONTEBELLO, 2000, p. 155).

O problema do fundamento dos direitos do indivíduo teve um 
grande avanço com a criação da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. 
Sob a presidência de Eleanor Roosevelt, viúva do presidente Franklin 
Roosevelt, foi elaborado o rascunho do documento que viria a converter–

4 O conceito de gênero, para as ciências sociais, não se confunde com o conceito de 
sexo; enquanto este estabelece as diferenças biológicas e anatômicas entre homens e 
mulheres, aquele se ocupa em designar as diferenças sociais e culturais que definem 
os papéis sexuais destinados aos homens e às mulheres em cada sociedade. Assim, 
na definição de gênero cabe a afirmação de Simone de Beauvoir “não se nasce 
mulher, torna-se”. O mesmo pode ser aplicado para o gênero masculino. O gênero, 
diferentemente do sexo, não é natural, mas sim resultado de uma construção social 
(MELLO, 2010, p. 11).
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se na Declaração (BOBBIO, 1992, p. 118). A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos merece destaque em seu preâmbulo, o qual enumera 
razões para sua criação, sendo uma delas “o reconhecimento da dignidade 
inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da 
família humana [...]”. (ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 1948, p. 1, 
grifo nosso). 

A Declaração impõe o comprometimento dos Estados-Membros, 
signatários, em cooperar, internacionalmente, na promoção do respeito aos 
direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, indistintamente. 
O primeiro artigo da Declaração defende que os homens nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos. Para Bobbio (1992, p. 118), que os 
indivíduos nasçam livres e iguais é uma exigência da razão, não uma 
constatação de fato ou um dado histórico. É uma hipótese que permite 
inverter radicalmente a concepção tradicional, segundo o qual o poder 
político – o poder sobre o ser humano – procede de cima para baixo e não 
vice-versa. 

Na perspectiva da internalização dos direitos humanos e, expostos 
na Declaração Universal, a Constituição Brasileira, promulgada em 
1988, já previu que fossem incluídos como direitos dos cidadãos e 
cidadãs brasileiras, aqueles expostos no documento internacional. Os 
instrumentos fundamentais de promoção de direitos humanos, originários 
dos debates internacionais, são parte integrante da ordem jurídica 
brasileira (FISCHMANN, 2009, p. 4). Segundo Fischmann (2009, p. 4), 

[...] a Constituição brasileira de 1988 tem relações importantes com 
a Declaração Universal e documentos internacionais correlatos que 
interligam esses documentos de forma profunda, em caminho de mão 
dupla, porque a Constituição resultou de processos e desencadeou 
dinâmicas que, se puderam se valer do acúmulo internacional na 
compreensão jurídica e do sistema internacional de proteção dos 
direitos humanos, acabaram também por ter influência no campo 
internacional.

O momento vivido pelo Brasil entre a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e a promulgação da Constituição Federal, de 1988, 
foi caracterizado pela violência arbitrária do Estado e desrespeito às 
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garantias fundamentais dos cidadãos5. Nesse contexto, a Constituição 
Federal de 1988, foi um grande marco para os direitos fundamentais, 
suas alterações incluíram a instituição da igualdade perante todos os 
indivíduos, independente de gênero.

Os movimentos feministas da época, foram de grande relevância 
para o reconhecimento da igualdade no texto constitucional vigente. De 
acordo com Barsted (2001, p. 35):

O movimento feminista brasileiro foi um ator fundamental nesse 
processo de mudança legislativa e social, denunciando desigualdades, 
propondo políticas públicas, atuando junto ao Poder Legislativo e, 
também, na interpretação da lei. Desde meados da década de 70, o 
movimento feminista brasileiro tem lutado em defesa da igualdade 
de direitos entre homens e mulheres, dos ideais de Direitos Humanos, 
defendendo a eliminação de todas as formas de discriminação, tanto 
nas leis como nas práticas sociais. De fato, a ação organizada do 
movimento de mulheres, no processo de elaboração da Constituição 
Federal de 1988, ensejou a conquista de inúmeros novos direitos e 
obrigações correlatas do Estado, tais como o reconhecimento da 
igualdade na família, o repúdio à violência doméstica, a igualdade 
entre filhos, o reconhecimento de direitos reprodutivos, etc. 

Pérez Luño (2012, p. 15), manifesta- se no sentido de que, os 
princípios, direitos e liberdades são o próprio fundamento do Estado 
Democrático de Direito, são o propósito existente na concepção desses 
direitos e o seu papel dentro do Estado:

Conviene advertir que el presente clima de “retorno a los derechos” 
implica um acuerdo genérico em la idea de que los derechos y 
libertades constituyen el fundamento autêntico del Estado de Derecho. 
Sin que de ello pueda derivarse que existe unidad de critério em la 
forma de concebir esos derechos y su papel em el Estado de Derecho.

Neste rol de princípios e garantias fundamentais, relativos à 
mulher e objeto de luta do público feminino, os quais são os valores 
basilares a serem seguidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclui-
se a igualdade, o principal objetivo da luta feminina contemporânea. 
Exige-se a igualdade de gênero e o tratamento isonômico em relação ao 

5 Os anos de 1960 e 1970, no país, traziam consigo grandes mudanças e um cenário 
de muita instabilidade, uma vez que havia sido instaurada, desde o ano de 1964, a 
ditadura militar, ou seja, os anos mais repressivos da história brasileira estavam se 
desenvolvendo (PINHEIRO; MESQUITA NETO, 1997, p. 6).
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masculino. O direito à igualdade é o direito que todos têm de ser tratados 
igualmente na medida em que se igualem e desigualmente na medida em 
que se desigualem, “quer perante a ordem jurídica (igualdade formal), quer 
perante as oportunidades de acesso ao bem da vida (igualdade material), 
pois todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” 
(CUNHA JÚNIOR, 2008, p. 640). A igualdade é um postulado básico de 
democracia, pois significa que todos merecem as mesmas oportunidades, 
sendo proibido qualquer tipo de privilégio e perseguição.

O direito à igualdade, portanto, “garante tratamento homogêneo 
aos diferentes gêneros, não se limitando nesse sentido, apenas a homem 
e mulher, mas a todos os cidadãos, independentemente de cor, religião, 
etnia, ou os mais diversificados caracterizadores sociais” (DIOTTO; 
PIRES; SOUTO, 2017, p. 4). No entanto, em que pese a igualdade seja um 
dos princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito, a realidade 
fática nos mostra que esse direito está bem longe de ser integralmente 
cumprido. As raízes do patriarcalismo, atitudes misóginas e sexistas, 
ainda persistem na sociedade contemporânea, não havendo sinais de 
desconstrução da visão ultrapassada do gênero feminino, que coloca a 
mulher em situação de inferioridade e fragilidade.

 Em se tratando de igualdade, não há incompatibilidade de 
normas ao instituir leis específicas para a mulher, que lhes deem 
tratamento diferenciado dos homens. Não significa que a mulher terá 
privilégios, ou que terá maior tutela do Estado. Significa que seus direitos 
serão instituídos e preservados na medida das suas peculiaridades, 
principalmente culturais. Nesse sentido, Dias (1997, p. 2):

A aparente incompatibilidade entre essas normas jurídicas solve-se 
ao se constatar que a igualdade formal - igualdade de todos perante 
a lei - não conflita com o princípio da igualdade material, que é o 
direito à equiparação através da redução das diferenças sociais. Nítida 
a intenção do legislador em consagrar a máxima aristotélica de que 
o princípio da igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualam.

A exemplo disso, cita-se a criação da Lei Maria da Penha (Lei 
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nº 11.340/06)6. Já se discutiu, inclusive, sobre sua aplicação em casos 
de violência doméstica onde o homem é a vítima. No entanto, esse 
entendimento não deve prosperar, visto que, é a mulher a maior vítima da 
violência doméstica e, inclusive, essa violência se origina de sua condição 
de gênero. A Lei Maria da Penha não é privilégio, ou direito que garante 
maior proteção à mulher do que ao homem, é um mecanismo que admite 
a existência da desigualdade, discriminação e violência contra a mulher e, 
busca instituir meios, para que o gênero feminino seja tutelado na medida 
das suas peculiaridades.

Em relação aos direitos da mulher, esses foram sendo adquiridos 
e ampliados com o passar do tempo, contudo, a existência de um 
ordenamento jurídico específico, não aponta necessariamente a garantia 
desses direitos. Nesse sentido, o contexto em que perpassa a sociedade 
brasileira, anseia pela necessidade de organização e constante mobilização 
social, para que os direitos adquiridos não sejam esquecidos ou restritos, 
no decorrer do tempo. Assim, a luta feminista é constante, e o movimento 
tende a, cada vez mais, adquirir adeptas e adeptos, na luta pela igualdade 
e contra a discriminação e violência. 

A Lei Maria da Penha em muito contribuiu para a efetividade 
da igualdade de gênero, pois combate a “violência enraizada em uma 
cultura sexista secular que mantêm a desigualdade de poder presente nas 
relações entre os gêneros, cuja origem não está na vida familiar, mas faz 
parte das estruturas sociais mais amplas” (MENEGHEL et al., 2013, p. 
692). Assim, sua criação ocorreu para tornar a violência de gênero uma 
violação dos direitos humanos, possibilitando proteção para a vítima e 
instituindo meios de prevenção da violência, que ocorre, principalmente, 
devido ao gênero e a característica de ser mulher. 

A promulgação da Lei Maria da Penha foi de crucial importância 
para que a violência doméstica deixasse de ser uma simples agressão, 

6 No ano de 2006 foi publicada a lei n° 11.340 popularmente conhecida como “Lei 
Maria da Penha”, estabelecendo mecanismo para impedir e punir a violência 
doméstica, como também oferecer assistência às vítimas. Tal lei ajudou nas denúncias 
e na diminuição da violência, o tema passou a ser mais debatido e mais denunciado 
(DIOTTO; PIRES; SOUTO, 2017, P. 13).
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ganhando maior complexidade, por passar a ser tratada com a devida 
especificidade que possui. Além do mais, foi a partir desse diploma legal, 
que as penas pecuniárias deixaram de existir para o crime de violência 
doméstica, que passou a ser visto com maior gravidade. De acordo com 
Dias (2008, p. 1):

A partir da vigência da nova lei, a violência doméstica não guarda 
correspondência com quaisquer tipos penais. Primeiro é identificado 
o agir que configura violência doméstica ou familiar contra a mulher 
(art. 5º): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 
ou patrimonial. Depois são definidos os espaços onde o agir configura 
violência doméstica (art. 5ª, incs. I, II e III): no âmbito da unidade 
doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, 
de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas 
que configuram a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e 
moral.

É pertinente mencionar também a criação da Lei n° 13.104/2015, 
Lei do Feminicídio. As agressões mais graves sofridas pela mulher, 
em muitos casos, atingem um patamar bem maior e culminam com 
a sua morte. A lei criou como modalidade de homicídio qualificado, o 
feminicídio, aquele que ocorre quando uma mulher é morta por razões de 
sua condição de gênero feminino7.

Contudo, enfrentar a violência contra as mulheres não depende 
somente de esforços legais. Requer políticas de longo prazo, elaboradas a 

7 Pela literalidade da lei, apenas poderia ser sujeito passivo de tal infração penal a 
mulher, em seu sentido genético. Contudo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, 
ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, conferindo interpretação 
conforme ao art. 58 da Lei 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), que é possível 
a alteração de prenome e gênero no registro civil, mediante averbação no registro 
original, independentemente de cirurgia de transgenitalização e sem a necessidade de 
autorização judicial. Percebe-se que, nessa condição de alteração do registro civil de 
homem para mulher, o homem passa a ser considerado, no mundo jurídico, como uma 
mulher, de modo que, in casu, se torna juridicamente possível que o transexual seja 
tido como sujeito passivo de quaisquer das condutas descritas na Lei Maria da Penha, 
bem como vítima do feminicídio. A conclusão exposta supra, no sentido de conferir 
ao transexual o direito de ser considerado, juridicamente, como mulher, pelo que se 
depreende do teor da decisão referente à ADI 4275, abarcaria, inclusive, os travestis, 
uma vez que a autodeterminação de gênero estaria no campo psicológico, devendo 
ser reconhecida no âmbito social e jurídico. Mas ainda não há consenso sobre o tema 
(CAMPOS, 2018, p. 2).
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partir da compreensão da origem desse fenômeno (GEBRIM; BORGES, 
2014, p. 73-74). Portanto, é essencial a participação de toda a sociedade 
no combate a violência e desigualdade de gênero, pois estas atentam 
contra a dignidade da pessoa humana e configuram um problema de 
ordem pública, que não deve ser tolerado. 

Cite-se, por exemplo, os dados alarmantes referentes a violência 
sexual contra as mulheres. Cerqueira e Coelho (2014, p. 26), expõem 
que “a cada ano, no mínimo 527 mil pessoas são estupradas no Brasil. 
Desses casos, apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia”, análise 
que foi realizada no ano de 2012, levando em consideração o fato da 
vítima ter procurado os estabelecimentos públicos de saúde. Portanto, os 
dados podem ser ainda maiores, pois muitas vítimas não procuram auxílio 
médico ou não denunciam. Nesse número, identificou-se que 89% das 
vítimas são mulheres, onde crianças e adolescentes representam mais de 
70% das vítimas. 

Somente no ano de 2016, conforme o Atlas da Violência, foram 
registrados 49.497 casos de estupro na polícia, e no Sistema Único de 
Saúde (SUS) foram registrados 22.918 incidentes dessa natureza (cerca 
de metade dos casos registrados nas autoridades policiais). Os dados 
também consideraram que apenas procuram as autoridades cerca de 10% 
das vítimas, o que ocasionaria a alarmante quantia de 300 mil a 500 mil 
estupros a cada ano (CERQUEIRA, et al., 2018, p. 56). A pesquisa relatou 
ainda, que o único estudo mais abrangente voltado para a violência 
conforme o gênero foi a conduzido pela Universidade Federal do Ceará, 
em parceria com a Universidade de Toulouse e o Instituto Maria da Penha, 
no ano de 2016, em todas as capitais nordestinas. Foram entrevistadas 
11.141 mulheres (de 15 a 49 anos), concluindo que caso “a prevalência 
de violências sexuais no Brasil fosse igual à das capitais nordestinas, isso 
implicaria dizer que a cada ano cerca de 1,350 milhão de mulheres seriam 
acometidas por violência sexual no país” (CERQUEIRA, et al., 2018, p. 
58).

Considerando esses dados que refletem o contexto fático das 
mulheres, que tem seus direitos violados das mais diversas formas, 
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demonstra-se que embora a legislação brasileira possua leis protetivas 
da dignidade da mulher, o desprezo, discriminação e violência ainda 
são constantes e crescentes. Percebe-se que há um longo caminho a ser 
percorrido a fim de proteger a mulher, o qual não depende unicamente das 
leis, mas de uma mudança cultural que busque o respeito e a igualdade.

Em que pese a Constituição Federal, as legislações em prol da 
mulher e a criação de políticas públicas sejam, na teoria, consistentes e 
garantam direitos, a prática ainda mostra a sua insuficiência. A violência 
e discriminação contra a mulher demonstra quanto a misoginia e o 
sexismo, frutos do sistema patriarcal, estão presentes na sociedade. As 
manifestações dessas práticas discriminatórias ocorrem de diferentes 
formas, sejam elas agressões físicas, intimidação, violência sexual, 
humilhação verbal, limitação do espaço público, político ou desigualdade 
salarial. Independente da forma que esta manifestação ocorre, todas elas 
têm, como principal causa, a discriminação decorrente das diferenças de 
gênero.

Pensar em uma solução para a questão do gênero, em curto prazo, 
é utópica. Todavia, por meio do próprio ordenamento jurídico (que possui 
cunho educativo e preventivo), bem como das políticas públicas em prol 
da igualdade entre homens e mulheres e dos movimentos feministas, que 
dão voz a todas as mulheres em situação de vulnerabilidade, em longo 
prazo, poderão trazer resultados benéficos em relação a tutela dos direitos 
da mulher.

4 Considerações Finais

Apesar de todas as atenções voltadas para reconstrução do gênero 
feminino, de acordo com os valores de igualdade e respeito, bem como, a 
busca da conscientização do papel da mulher na sociedade, ainda há um 
longo caminho a ser percorrido para que ao gênero feminino seja auferido 
respeito, dignidade e igualdade, valores primordiais do ordenamento 
jurídico.

A desigualdade de gênero se exterioriza das mais variadas formas, 
principalmente, pela violência, a qual foi naturalizada no comportamento 
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humano. A violência não é apenas física, em muitos casos ela se manifesta 
sutilmente, podendo, até mesmo, passar desapercebida. Os movimentos 
feministas ainda são vistos negativamente por grande parte da sociedade, 
recebendo apelidos depreciativos e que desvalorizam a importância da 
luta. 

Embora o ordenamento jurídico possua legislações que buscam 
garantir a dignidade sexual da mulher, ainda não foi possível diminuir a 
ocorrência de agressões contra as mulheres, demonstrados pelos dados do 
IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os quais são crescentes 
e constantes. Independente da forma que a violência contra a mulher 
ocorra (seja física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial), a principal 
causa acaba sendo a discriminação decorrente das diferenças de gênero.

Historicamente, a mulher mostrou toda a sua determinação na 
conquista de direitos que durante muito tempo lhe foram negados. Agora, 
cabe ao Estado e a toda sociedade desenvolver seu papel conscientizador 
e educativo, para impedir com que o discurso depreciativo à mulher 
continue a perpetuar a violência e discriminação nas próximas gerações. 
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TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: 
CONQUISTAS E DESAFIOS RUMO À 

SEDIMENTAÇÃO DE UMA JURISDIÇÃO 
INTERNACIONAL CRIMINAL QUE VISA 

TUTELAR A DIGNIDADE HUMANA

Gabriela Dickel das Chagas
Elisa Fernanda da Rosa

Aline Lima Deicke

Introdução

 Em vias de completar 20 anos de atividade, o Tribunal Penal 
Internacional ainda é entidade bastante jovem no âmbito do Sistema 
Universal de Proteção dos Direitos Humanos.

 Entretanto, sua constante atuação em questões que respeitam à 
ocorrência de crimes internacionais permite que seja feita a análise acerca 
do que já se conquistou até o presente momento e do que a instituição ainda 
pode trazer de útil para a garantia do bem-estar da humanidade, através do 
aperfeiçoamento dos procedimentos e instrumentos expressos no Estatuto 
de Roma. Igualmente, é possível refletir a respeito de conjunturas que 
podem estar imponto algum grau de dificuldade ao alcance da finalidade 
da Corte, qual seja: reprimir e punir os atos atentatórios à dignidade 
humana no panorama mundial. Estas são, portanto, as propostas do 
presente estudo. 

 Admitindo que as instituições jurídicas não nascem acabadas 
mas são resultado de inúmeras transformações sociais e, desse modo, 
demandam tempo para que se construam e partindo da retomada dos 
fatos históricos que desencadearam a elaboração do Estatuto de Roma 
e, consequentemente, a instalação da Corte Criminal Internacional, 
sobretudo a II Guerra mundial e os conflitos civis da década de 1990, na 
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Ruanda e na Bósnia, foram abordados alguns dos princípios fundantes do 
Tribunal, tais como o da complementariedade e o da cooperação, a fim de 
melhor compreender seus mecanismos de funcionamento. 

 Mereceu relevo, outrossim, a introdução de garantias processuais 
penais em prol de acusados, por parte do Estatuto. O que demonstra o 
entendimento da comunidade internacional acerca da importância de 
valores como a segurança jurídica e o devido processo legal. Convém 
lembrar que estas garantias foram amplamente ignoradas em experiencias 
anteriores. 

 Alguns pontos controversos acerca da estrutura e funcionamento 
do Tribunal também foram abordados, especialmente no que concerne ao 
seu relacionamento com o Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas. Concebido como uma entidade autônoma, o TPI admite, 
no seu documento fundante, art. 16, a intervenção do órgão de cúpula da 
ONU em suas investigações. Oportuno destacar que dos cinco membros 
permanentes do CS-ONU três não são signatários do Estatuto de Roma. 

  Assim, a pesquisa desenvolveu-se através da ponderação entre os 
avanços conquistados através da formação de um Sistema Internacional 
de Justiça Criminal, materializado pelo Tribunal Penal Internacional 
Penal, e os possíveis desafios que este Sistema pode criar, inquirindo 
acerca da sua efetividade na proteção dos direitos humanos.

 Para tanto, utilizou-se do método de consulta bibliográfica, 
tendo sido examinadas legislações internacionais, artigos de periódicos 
e trabalhos acadêmicos, bem como livro sobre direito criminal e livro de 
direitos humanos. 

1 Percurso histórico

 Conhecer a trajetória histórica que culminou na criação do TPI, 
em 1998, auxilia na compreensão das razões que fazem a instituição 
funcionar da maneira que hoje se apresenta.

 Foi no contexto da II Guerra Mundial, com a comunidade 
internacional ainda amargando as atrocidades praticadas durante os 
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conflitos que se observou a constituição das primeiras Cortes Criminais 
de abrangência além das fronteiras estatais.

  Na data de 8 de agosto de 1945, em Londres, as nações 
Aliadas assinaram a Carta que suscitou a instalação de tribunais penais 
voltados exclusivamente para os julgamentos dos crimes levados a cabo 
pelas potências do Eixo durante a guerra. Estruturada, portanto, pelos 
vencedores para os derrotados, este modelo incipiente de Justiça Criminal 
Internacional não atentou para as diretrizes mais elementares e inerentes 
ao direito penal desde quando este ramo da ciência jurídica se separou da 
vingança privada1. 

 Corroborando o entendimento de que os Tribunais de 
Nuremberg e de Tóquio, como ficaram conhecidos em virtude 
das cidades onde foram alocados, se tratavam de instituições 
parciais, Paulo Borba Casella assevera:

Apenas os derrotados, em suas pessoas físicas e jurídicas, deveriam ser 
julgados, nunca os vencedores. Assim, nunca se cogitou em submeter 
a julgamento comandantes, militares e policiais soviéticos culpados 
de violências sistemáticas contra os prisioneiros e as populações civis 
das potências derrotadas, tampouco os responsáveis pela retenção 
por longos anos de milhares de prisioneiros de guerra utilizados em 
trabalhos forçados (CASELLA, 2012, p. 1180). 

 Em que pese a plausibilidade das críticas feitas aos tribunais 
supramencionados, suas importâncias para a configuração do atual 
estágio do direito internacional penal são inegáveis, notadamente porquê 
se prestaram a julgar pessoas naturais, inclusive ocupantes de altos cargos 
governamentais.

 As severas condenações oriundas destas Cortes serviram 
também para atender a um forte desejo da comunidade internacional por 
punição, em razão das crueldades observadas na contenda. Igualmente, 
contribuíram para evidenciar a repulsa que condutas violadoras de 
Direitos Humanos geram nas populações. 

 Ainda neste cenário caótico de pós Guerra, Flávia Piovesan (2007) 

1 Como exemplo pode ser citado o princípio da legalidade, do qual decorrem outros dois 
subprincípios: da anterioridade e da reserva legal.
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aponta como precedente normativo do Tribunal Penal Internacional, 
a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. O 
documento aprovado no âmbito da ONU, em 1948, estabelece, dentre 
outras especificidades, quais são as condutas genocidas, quem são os 
sujeitos ativos deste crime e onde devem se processar as ações que o 
envolvam.

 A edição deste documento representou, à época, significativo 
avanço tanto para o resguardo dos direitos das vítimas, que a partir de 
então contaram com uma norma internacional específica que visava sua 
proteção, como para a asseguração das garantias penais de eventuais 
acusados, uma vez que agora o crime estava devidamente tipificado e 
o órgão judicante previamente estabelecido, em atenção ao princípio da 
legalidade.

 Contudo, as experiências de Tóquio e Nuremberg, somadas 
ao aparato legislativo, não foram suficientes para impedir que novos 
atentados de larga escala aos Direitos Humanos ocorressem, exigindo, 
novamente, respostas da comunidade internacional.

 Nesta esteira, a década de 1990 foi marcada por dois grandes 
conflitos, um em Ruanda e outro na atual Bósnia, antiga Iugoslávia. Os 
embates envolviam grupos étnicos e políticos distintos que se digladiavam 
com o intuito de fazer prevalecer seus interesses sobre os interesses rivais. 

 O estopim da crise na ex Iugoslávia foi a declaração de 
independência da Eslovênia, gerando uma série de embates violentos que 
não tardaram em espalhar-se pela região central da Europa, atingindo os 
países da Croácia e do Kosovo. Em Ruanda, nação situada no meio do 
continente africano, o que se observou foi o conflito entre dois grupos 
étnicos distintos, os Hutus e os Tutsis, que motivados por divergências 
políticas e ideológicas, após atentado contra o então presidente 
Habyarimana, passaram a disseminar o ódio pelo país. Ambas as guerras 
civis resultaram em milhares de pessoas mortas e feridas (SOUZA, 2004).

 A reação da comunidade internacional a estes cenários desoladores 
e de total desconsideração pela dignidade humana materializou-se por 
meio de Resoluções do Conselho de Segurança da ONU que instituíram 
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Cortes especiais para o processamento e julgamento dos abusos praticados 
ao longo das disputas dos anos de 1990 (PIOVESAN, 2006).

 Embora não isentos de críticas, dado suas constituições terem 
sido posteriores aos fatos que se propuseram julgar, estes tribunais 
representaram um grande passo em direção à formação de um sistema 
permanente de justiça criminal internacional. Artur Souza chama a 
atenção para o fato de estas cortes terem sido colocadas por um ator 
estranho às disputas: 

O grande ponto positivo desses dois tribunais ad hoc é que 
eles constituíram os únicos exemplos de jurisdição penal 
instituída pela comunidade internacional representada pela 
ONU, não sendo, tecnicamente, tribunais impostos por 
“vencedores aos vencidos” (SOUZA, 2004, p.17).

  Outro avanço percebido foi apontado por Enrique 
Lewandowski (2002) no sentido de, pela primeira vez, ter-se 
observado a intervenção de um mecanismo internacional em 
conflitos tidos como de caráter internos. 

  Todas as circunstâncias até aqui apresentadas 
evidenciaram ainda mais a necessidade de se criar um órgão 
central e permanente responsável pela tutela da segurança da 
humanidade através da punição dos crimes internacionais contra 
os Direitos Humanos. 

 No ano de 1994, a Comissão de Direito Internacional - 
CDI - apresentou à Assembleia da ONU o projeto para o estatuto 
do TPI. A Assembleia, por seu turno, organizou um Comitê 
formado por todos os Estados Membros das Nações Unidas, 
observadores e entidades governamentais e não governamentais 
com o intuito de discutir e apresentar sugestões ao projeto. 

 O Comitê reuniu-se entre 1996 a 1998. Desses encontros 
resultou uma nova proposta de Estatuto, que foi levada a debate 
no período de junho a julho de 1998 na Conferência Diplomática 
de Plenipotenciários das Nações Unidas, em Roma. Nesta 
oportunidade, deu-se a aprovação do Estatuto e a consequente 
criação do Tribunal Penal Internacional, em 17 de julho de 
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1998, com 120 votos a favor, 7 votos contrários - China, Estados 
Unidos, Filipinas, Índia, Israel, Sri Lanka e Turquia - e 21 
abstenções (SOUZA, 2004). A vigência do documento iniciou 
em 1º de julho de 2002, quando este já contava com mais de 60 
assinaturas, atendendo a determinação de seu art. 126. 

2 Avanços e desafios introduzidos pelo Estatuto de Roma na seara do 
direito penal internacional

  Assentado no valor da dignidade humana, o Estatuto 
de Roma foi o instrumento que possibilitou a instalação de uma Corte 
central e permanente, com personalidade jurídica própria responsável 
pelo processamento e julgamento dos crimes internacionais de gravidade 
tal que ponham em risco a segurança da humanidade. Neste sentido, o 
documento é um marco tanto para o direito penal internacional como para 
os direitos humanos.

 A existência de um Tribunal fixo permite o atendimento das 
diretrizes inerentes e fundantes das ciências criminais, notadamente as 
garantias da anterioridade penal e, por conseguinte, do juiz natural. 

Igualmente, o fato de se ter um diploma que elenca as condutas 
criminosas e as penas a elas aplicadas atende a função preventiva do direito 
penal, que é tão importante quanto seu papel de repressão de ilícitos, 
uma vez que, incutindo nas pessoas a certeza de que a transgressão ao 
estabelecido no Estatuto implicará necessariamente na determinação de 
sanções, a ocorrência de práticas delituosas tende a diminuir. Para tanto, 
é preciso assegurar a independência do Tribunal e a consequente não 
contaminação do órgão judicante por questões políticas.

 Nesta senda, a instituição do TPI como entidade, em tese, 
desvinculada do Conselho de Segurança da ONU é uma grande conquista 
em relação às cortes estabelecidas para a Ruanda e a Bósnia, que embora 
necessárias foram fruto do trabalho de um grupo restrito de países, dentro 
do qual uma parcela ainda menor dispõe do poder de veto.2 Enrique 

2  São membros permanentes do Conselho de Segurança e possuem poder de veto: 
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Lewandowski é um dos nomes que crítica a vulnerabilidade do Conselho 
às questões políticas. Para o jurisconsulto: “Essa seletividade impediu, 
por exemplo, a investigação e a punição dos massacres perpetrados no 
Camboja, Pol Pot, nos anos 1970, em que foram assassinadas mais de um 
milhão de pessoas” (LEWANDOWKSI, 2002, p. 190). 

 O aspecto da representatividade no órgão de cúpula também 
preocupa e foi trazido à baila por Rossana Rocha Reis

Talvez por essa razão, a questão da representatividade do Conselho 
venha sendo cada vez mais debatida. Os críticos consideram 
que regiões inteiras, como a América Latina e a África, não são 
devidamente representadas; e que grandes financiadores das operações 
da ONU, como o Japão e a Alemanha, que também não são membros, 
deveriam ser (REIS, 2006, p.38).

  Por seu turno, o Tribunal Penal Internacional, como 
já destacado acima, é resultado de anos de debates intensos 
que envolveram toda a comunidade supranacional e não se 
encontra vinculado a qualquer entidade, sendo, portanto, uma 
organização autônoma. No que concerne à representatividade, o 
Estatuto assegura, em seu art. 36,§ 8º, ‘a’, que a composição da 
corte deve considerar: a representação dos principais sistemas 
jurídicos do mundo, uma representação geográfica equitativa; 
e uma representação justa de juízes do sexo feminino e do sexo 
masculino;

 Entretanto, muitos pontos positivos das experiencias 
anteriores vieram a acrescentar no funcionamento do TPI, 
exemplo disso, é a responsabilidade individual que já era aplicada 
desde Nuremberg. Por este pressuposto, só poderão figurar como 
réus perante a Corte pessoas naturais, nunca Estados, ainda que 
aquelas aleguem ter agido por ordem deste. Assim, é irrelevante 
para a instauração da persecução penal a existência de qualquer 
tipo de imunidade. Neste sentido é claro o art. 27 do Estatuto ao 
estabelecer sua aplicabilidade indistintamente a todas as pessoas, 

Estados Unidos; China; Reino Unido França e Rússia. Observa-se coincidência entre 
alguns desses países e aqueles que se posicionaram contrariamente à criação do TPI. 



278  Aline Antunes Gomes  |  Tiago Anderson Brutti (Orgs.)

não servindo, por si só, a qualidade de oficial sequer como causa 
de redução de pena. 

 Compreende-se que as imunidades diplomáticas e afins 
foram concebidas para blindar os Estados nas suas relações 
exteriores, não constituindo, então, um privilégio de caráter 
pessoal. 

A consagração da responsabilidade pessoal é consentânea a 
superação das teorias que atribuíam os poderes estatais a dádivas de 
deuses, quando se imaginava que as ações dos governantes correspondiam 
exatamente a vontade de entidades superiores, portanto, eram insuscetíveis 
de reprimendas. Na contemporaneidade é amplamente aceita a ideia 
de que os poderes do Estado decorrem do seu respectivo povo. Neste 
diapasão, coerente que as sanções por violações a direitos humanos 
recaiam diretamente sobre quem as praticou, e não, necessariamente, 
sobre o Estado.3 

 Oportuno atentar para como a instituição Estado é, hodiernamente, 
entendida: “Do ponto de vista sociológico, é corporação territorial dotada 
de um poder de mando originário” (JELLINEK apud MEIRELLES, 2014, 
p. 62). “Sob o aspecto político, é comunidade de homens, fixada sobre 
um território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção” 
(MALBERG apud MEIRELLES, 2014, p. 62) 

 Em toda definição que se proponha o atributo Poder estará 
presente como algo imanente dos Estados. Sensível a isto, o Estatuto de 
Roma expõe já em seu preâmbulo: 

Relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva 
jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais,[...] 
Sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo 
presente Estatuto, será complementar às jurisdições penais nacionais 
(BRASIL, 2002) 

 Estes trechos denotam o respeito que se procurou ter pela 
Soberania das nações signatárias. No plano prático o princípio da 

3 Nada impede, contudo, que um indivíduo seja processado perante o TPI e o seu país 
perante a Corte Internacional de Justiça, ambos, indivíduo e país, por atos perpetrados 
no curso de uma guerra, por exemplo.
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complementariedade se materializa como subsidiariedade, só sendo 
dado ao Tribunal atuar mediante a falha dos mecanismos internos, 
consubstanciada na falta de vontade ou de capacidade dos Estados de 
proceder a persecução pertinente, bem como nos casos em que o judiciário 
é usado para simular ou minorar a aplicação da pena.

 Assim como outros organismos internacionais, o TPI não detém 
poder de polícia, situação que pode comprometer a executividade das 
suas decisões. Portanto, é interessante também neste ponto, a adoção do 
princípio da complementariedade, dado que são os Estados Soberanos 
que possuem os melhores instrumentos necessários para a efetivação das 
medidas coercitivas eventualmente determinadas no curso de processos 
penais. 

 Vale pontuar, contudo, que: “Para que o sistema de 
complementaridade funcione, os estados têm de dispor de legislação 
nacional adequada e de instituições judiciais apropriadas” (TELLES; 
MARTINS, 2017, p. 34). 

 Relacionado à complementariedade e igualmente fundante 
da Corte é o preceito da cooperação, segundo o qual devem os países 
que aceitaram a jurisdição do Tribunal contribuir com o perfeito 
desenvolvimento das funções deste. Isto inclui, notadamente, a detenção 
e a entrega de pessoas acusadas. Este é um dos pontos tensos do Estatuto, 
dado que a entrega de nacionais costuma encontrar entraves nas legislações 
pátrias. 

3 Cláusula de adiamento do inquérito e do procedimento criminal 

  Conforme já demonstrado linhas acima, é notório que todo o 
processo de criação e implementação do TPI atravessou e, inevitavelmente, 
foi contagiado por embates políticos, o que acabou por comprometer a 
pretensão de universalidade da Corte. 

É sabido também que, até a instalação da jurisdição em estudo, o 
Conselho de Segurança da ONU detinha certo grau de hegemonia para 
decidir questões atinentes à crimes internacionais, tendo inclusive o poder 
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de instituir tribunais ad hoc. Portanto, não surpreende o fato de parte 
dos membros permanentes deste órgão de cúpula terem se posicionado 
contrariamente à criação de uma Corte criminal autônoma, quando da 
ratificação do Estatuto de Roma. Neste diapasão, oportuno colacionar o 
art. 16 do documento: 

Nenhum inquérito ou procedimento crime poderá ter início ou 
prosseguir os seus termos, com base no presente Estatuto, por um 
período de doze meses a contar da data em que o Conselho de 
Segurança assim o tiver solicitado em resolução aprovada nos 
termos do disposto no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; o 
pedido poderá ser renovado pelo Conselho de Segurança nas mesmas 
condições (BRASIL, 2002). 

  A escolha das palavras empregadas no dispositivo chama 
a atenção. Logo de início, o uso da expressão “nenhum” é categórico, 
significando que é irrelevante o quão nefasta possa ser uma situação para 
os direitos humanos, se o Conselho de Segurança assim solicitar, o TPI 
sequer poderá dar início às investigações. 

 Esta suspenção, determinada pela ONU, ao começo ou ao 
prosseguimento da atividade da Corte, embora tenha prazo de 12 meses, 
poderá ser renovada, conforme leitura da parte final do artigo supra, 
não existindo limite expresso a esta renovação o que pode levar a uma 
interpretação de que ela poderá se dar indefinidamente.  

 Deste modo, a manutenção desta cláusula no Estatuto de Roma 
prejudica a autonomia funcional do Tribunal e por conseguinte a consecução 
de seus objetivos, bem como vai contra o ideal de imparcialidade que 
deve nortear qualquer Sistema de Justiça, essencialmente uma Justiça 
Penal. 

Conclusão

 As instituições jurídicas não devem ser estudas a parte da 
sociedade que as concebe. Neste sentido, é preciso considerar a 
diversidade de culturas, de ideologias políticas e econômicas e assim de 
interesses conflitantes que compõe a comunidade internacional. Portanto, 
a instalação do Tribunal Penal Internacional, por si só, é um marco para 
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a proteção da humanidade, refletindo que pela primeira vez na história 
parte da população mundial acordou para a necessidade de se ter um 
órgão central, especializado e permanente, responsável pela prevenção e 
repressão dos crimes internacionais.

 A preocupação do diploma que instituiu a Corte com a 
representatividade de seus membros, igualmente denota um avanço em 
relação aos Tribunais Penais Internacionais que a precederam. 

 Entretanto, por ora, não foi possível a desvinculação total 
do TPI de órgão centralizador e envolto por questões políticas como é 
o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Este fato representa um 
desafio a pretensão de universalidade e imparcialidade da Corte e pode 
significar óbice ao ideal de tutelar a dignidade de todos os povos. Ainda 
na seara dos desafios, insere-se o princípio da cooperação, de difícil 
implementação dado que não raro as disposições do Estatuto de Roma 
conflitam com Ordenamentos Internos.

 É preciso vislumbrar, porém, que o Tribunal é resultado de 
seu tempo e, deste modo, sua importância no Sistema Internacional de 
Proteção dos Direitos Humanos não pode ser minorada em decorrência de 
eventuais falhas, ao contrário, é necessária a mobilização da comunidade 
internacional em prol do seu aperfeiçoamento, tendo em vista seu nobre 
propósito. 
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DE KANT A FOUCAULT: DIREITOS HUMANOS 
COMO UM ESPAÇO PARA A ATITUDE CRÍTICA

Luís Guilherme Nascimento de Araújo
Rafael Vieira de Mello Lopes

Tiago Anderson Brutti

Introdução

Os direitos humanos são, hoje, fonte de intensas discussões 
acadêmicas, jurídicas e até mesmo sociais. A polissemia que envolve 
essas discussões advém da multiplicidade de visões e de discursos que 
compõem a conceituação, a aplicação e as reivindicações daqueles 
que integram os múltiplos espaços de disputa desses direitos. O que o 
presente artigo apresenta é uma leitura filosófica dos direitos humanos 
como área legítima de ação e propõe, a partir da filosofia, uma postura a 
ser desenvolvida nos numerosos pontos que compõem a constelação das 
lutas sociais pela concretização dessas garantias.

Para tal, será apresentado o diálogo as ideias de Immanuel Kant, 
no opúsculo “O que é Esclarecimento?” (1784) e as concepções de 
Michel Foucault, presentes no “O que São as Luzes?” (1984) que resulta 
no conceito foucaultiano de “atitude de modernidade”. Ao final, será 
feita a conexão destes conceitos com os direitos humanos e as formas de 
constituição de subjetividade, numa abordagem crítica do papel Direito 
e do Estado em suas configurações contemporâneas, levando-se em 
conta as ideias dos filósofos Alysson Leandro Mascaro, na sua obra de 
Introdução ao Estudo do Direito (2015) e Oswaldo Giacoia Jr., na obra 
Figuras de Foucault (2008). É relevante, pois, apreender uma atitude de 
amplificação de horizontes com relação aos direitos humanos, na medida 
em que é necessário o avanço em suas pautas, historicamente limitadas 



284  Aline Antunes Gomes  |  Tiago Anderson Brutti (Orgs.)

no que tange às possibilidades de expressão subjetiva, nesse sentido, é 
utilizado o aporte teórico de Boaventura de Sousa Santos, no artigo “Por 
uma concepção multicultural de direitos humanos” (1997).

Através de uma pesquisa bibliográfica, básica pura, desenvolveu-se 
uma metodologia descritiva, expondo discussões e conceitos previamente 
estabelecidos na literatura acadêmica, com uma abordagem qualitativa, 
na análise dos conceitos filosóficos e estabelecimento de correlações e 
interconexões com o âmbito jurídico. Portanto, utilizou-se do método 
dialético para inferir de construções filosóficas distintas um horizonte 
comum de ação e abordagem do conceito de direitos humanos.

1 Resposta de Kant à questão “O que é Esclarecimento?”

No ano de 1784, um periódico alemão, a Berlinische 
Monatsschrift, publicou a resposta do filósofo Immanuel Kant à questão 
“O que é Esclarecimento?”. Embora seja um texto curto e aparentemente 
circunstancial, seu conteúdo se mostrou significativo desde a época de sua 
publicação e gera reflexões no âmbito da filosofia até a contemporaneidade. 
A resposta de Kant é, exatamente:

O Esclarecimento é a libertação do homem de sua imaturidade auto-
imposta. Imaturidade é a incapacidade de empregar seu próprio 
entendimento sem a orientação de outro. Tal tutela é auto-imposta 
quando sua causa não reside em falta de razão, mas de determinação 
e coragem para usá-lo sem a direção de outro. Sapere Aude! Tenha 
coragem de usar sua própria mente! Este é o lema do Esclarecimento 
(KANT, 2012, p. 145).

Tem-se, assim, a concepção de que a imaturidade se define por 
uma posição de tutela, onde o indivíduo põe-se, ele mesmo, na condição 
de tutelado. Essa condição é responsabilidade tão somente do indivíduo, 
que, segundo Kant, demonstra falta de coragem e vontade atrelada ao 
comodismo de se ter alguém a decidir os caminhos da vida daquele que 
submete sua liberdade a uma posição menos autônoma em prol de certa 
segurança.

O pensamento é o lugar propício ao desenvolvimento da 
autonomia e da liberdade, mas pode também ser o local da heteronomia 
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e da subordinação. Na ausência de ousadia (Sapere Aude!) impera a 
naturalização da imaturidade. Quando o caminho do esclarecimento se 
mostra penoso, a tentativa e a queda se tornam constantes e, por isso, se 
afastam aqueles a quem a orientação externa se mostra mais vantajosa 
que a obtenção dificultosa da independência.

Kant faz crítica a sua época quando relata: “Ouço, agora, porém, 
exclamar de todos os lados: não raciocinai! O oficial diz: não raciocinai, 
mas exercitai-vos! O financista: não raciocinai, mas pagai! O sacerdote 
proclama: não raciocinai, mas crede!” (Ibidem, p. 146). O que ocorre 
quando se segue estritamente a tais mandamentos é o que o filósofo 
chama de uso privado da razão, definido como aquele que o indivíduo 
realiza quando ocupa certo cargo público e, por isso, direciona seus 
atos e escolhas para determinados fins, de ordem e interesses que são 
gerais mas que possui objetivos imediatos particulares, específicos. Em 
contraposição ao uso privado da razão, que, segundo o autor, não é o que 
proporciona o Esclarecimento, tem-se o seu uso público.

Por uso público da razão, Kant define aquele em que o indivíduo 
manifesta seus pensamentos enquanto estudioso, enquanto conhecedor 
daquilo que faz, direcionando ao público também letrado esta exposição. 
Isto é, quando o indivíduo se põe em uma posição de crítica, seja positiva, 
seja negativamente, com relação ao funcionamento ou modo de ser 
daquilo em que ele se mostra conhecedor. Um dos exemplos que o autor 
dá (Ibidem, p. 148) é do cidadão que deve fazer o pagamento de tributos, 
ainda que não concorde com eles, expressando tal discordância não no 
momento de realizar o pagamento ou se negando a fazê-lo, mas, depois de 
cumprir o seu dever, exteriorizando sua opinião e suas motivações sobre a 
injustiça ou inconveniência deste ônus.

O que se faz relevante a ser notado no opúsculo é a sua dimensão 
histórica. O filósofo a todo momento se põe a questionar qual o modelo 
legítimo de governante e quais as formas corretas de se governar 
com relação à liberdade dos indivíduos e à definição de determinados 
mandamentos, como na passagem:

Prejudica à sua majestade quando intervém nesses assuntos, quando 
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submete ao controle do seu governo os escritos nos quais seus súditos 
procuram deixar claras suas concepções. O mesmo se dá ao proceder 
assim não só por sua própria concepção superior, com o que se expõe 
à censura: Ceaser non est supra grammaticos, mas, também, e ainda 
em muito maior extensão, quando rebaixa tanto seu poder supremo 
que chega a apoiar o despotismo espiritual de alguns tiranos em seu 
Estado contra os demais súditos (Ibidem, p. 151).

Segundo o autor, abrir mão do uso público da razão, em certas 
circunstâncias, pode não ser prejudicial, porém, renunciar a este uso seria 
uma afronta aos “sagrados direitos da Humanidade” (Ibidem, p. 151). 
Assim, o governo que impõe condutas pode ser legítimo, na medida em 
que permite a seus súditos o uso público da razão, o direito de expressar 
suas opiniões em relação à justeza de cada mandamento. Deste modo, 
é o modelo ideal de monarca aquele que “cuida que toda melhoria, 
verdadeira ou presumida, coincida com a ordem civil, mas pode deixar 
seus súditos entregues a si mesmos para fazer o que julguem necessário 
para a salvação de suas almas” (Ibidem).

Pode-se concluir, assim, que a obrigação máxima do homem deve 
ser com a sua razão, com o seu pensamento, ainda que fazendo o uso 
privado desta em atos de mero cumprimento do seu dever como cidadão. 
Mas, seu dever como indivíduo é a obediência à lei universal da razão. 
Sendo assim, não há que se falar em oposição entre a obediência e a 
liberdade em Kant, afinal a máxima expressão da liberdade humana é, 
para ele, a estrita obediência à lei da razão. Nas palavras de Temple:

A sobreposição do uso universal, do uso livre e do uso público da 
razão, é a engrenagem que possibilita a liberdade de pensamento e, 
ao mesmo tempo, o dever à obediência. Obediência que não se dirige 
a fins particulares decorrentes do exercício de determinada função ou 
cargo, como no uso da razão privada, mas obediência à razão universal. 
Ou seja, a coragem de saber, de sair do estado de menoridade, consiste 
em reconhecer os próprios limites do conhecimento (TEMPLE, 2009, 
p. 238-239).

E é justamente nesta concepção de ousadia e coragem que se 
funda a imaturidade a qual o autor faz menção no primeiro parágrafo do 
texto. A característica, pois, daquele que se faz imaturo é a obediência à 
razão alheia e, por isso, o imaturo é o único responsável pela sua própria 
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condição. Não é a história ou o governante que proporcionará o início 
do processo de emancipação e erigirá o Esclarecimento, mas o próprio 
indivíduo. Kant coloca o indivíduo como único ator do processo e da 
tarefa de desenvolver o Esclarecimento.

Sendo assim, cabe o questionamento se, na concepção do autor, 
vivia ele em uma época esclarecida. Kant é categórico ao responder 
que não. Sua época, segundo ele, era a época do Esclarecimento, não 
esclarecida, pois “há, apenas, claros indícios de que agora lhes foi 
aberto o campo em que podem trabalhar livremente e reduzirem, 
progressivamente, os obstáculos ao Esclarecimento geral ou à saída 
deles, homens, de sua imaturidade auto-imposta” (op. cit., p. 152). Tal 
apontamento mostra, sobretudo, que o Esclarecimento é uma finalidade, 
da qual o processo começa com a saída da imaturidade. Esta é, pois, um 
dos passos necessários em direção à liberdade. A autonomia do pensar se 
dá, primeiramente, com a consciência e, em segundo lugar, com o ousar 
saber.

2 Foucault sobre o esclarecimento

Nos anos de 1982 e 1983, Michel Foucault ministrou um curso no 
Collège de France, intitulado “O governo de si e dos outros”, em que, na 
primeira conferência, ele analisa a questão do Esclarecimento na filosofia 
de Kant. Já em 1984, Foucault lança o texto “O que são as Luzes?”, na 
Magazine littéraire e, no mesmo ano, Paul Rabinow edita a coletânea “The 
Foucault Reader”, que também contém este texto. Será utilizada neste 
artigo a versão da coletânea americana, publicada no Brasil no segundo 
volume da coleção “Ditos e Escritos”, pela Forense Universitária.

Um dos primeiros apontamentos feitos por Foucault com relação 
ao texto de Kant é a inovação que ele efetua no direcionamento da 
filosofia no pensar a história e o papel do presente nesta reflexão. Até 
Kant o presente fora pensado em termos filosóficos de diferentes formas: 
como uma época distinta das demais, uma singularidade histórica que 
apresenta caracteres particulares, para o mal ou para o bem, como um 
momento de interpretação conjuntural para se desvendar acontecimentos 
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iminentes, numa espécie de hermenêutica histórica ou um momento 
de transição entre dois tempos que se distinguem e em que é possível 
perceber uma evolução.

Porém, ao tratar do Esclarecimento, Kant não trata de desenvolver 
a singularidade do seu tempo com relação ao pretérito, nem interpretar 
suas circunstâncias históricas para inferir uma configuração futura e 
também não vê o seu tempo como um período de transição, na aurora de 
um novo tempo. Ele faz uma apreensão da sua atualidade e a expõe como 
uma parte de um processo, como um elemento estrutural para a saída do 
homem da condição de imaturidade. Segundo Foucault (2008, p. 337) 
“no texto sobre a Aufklärung, a questão se refere à pura atualidade. Ele 
não busca compreender o presente a partir de uma totalidade ou de uma 
realização futura”.

Deste modo, a apresentação que Kant faz do Esclarecimento é, 
em essência, de duplicidade: ele a tem como um fato, como elemento 
concreto de um processo histórico atual, que está em desenvolvimento, 
mas também como uma obrigação, no momento em que responsabiliza 
o indivíduo pela sua condição de imaturidade e o coloca como agente na 
tarefa de levar ao cabo a saída desta condição subordinada.

Para Foucault (Ibidem, p. 338), são duas as condições apresentadas 
no texto do filósofo alemão para o indivíduo sair da sua condição de 
imaturidade: discriminar corretamente o que decorre da obediência a um 
mandamento externo e o que decorre do uso da razão e, assim, diferenciar 
o uso privado e o uso público da razão. O que ocorre quando se submete 
a uma ordem é o uso privado da razão, não necessariamente cego e 
indiscriminado, mas que configura uma situação de direcionamento do 
uso da razão para determinados fins, fins particulares. Não há, assim, 
um uso livre das faculdades do pensar, mas uma posição de passividade. 
Porém, quando o objetivo é o raciocínio como ser pertencente a um 
todo, quando se expressa sem amarras suas inquietações e as direciona 
aos demais, como crítica, então faz-se o uso público, livre e universal 
da razão. Nas palavras de Temple, no momento em que o indivíduo se 
propõe a uma atitude ativa “como membro da comunidade e exatamente 
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por isso age como um homem instruído, tem ele “completa liberdade, 
e até mesmo o dever, de dar conhecimento ao público de todas as suas 
ideias, cuidadosamente examinadas e bem-intencionadas” (op. cit., p. 
231).

A partir daí pode-se refletir sobre a dimensão política do uso da 
razão e sobre a configuração de governo apropriada para o seu uso público. 
A continuidade do processo e, ademais, a sua efetividade também estão 
relacionadas ao campo político, na medida em que a obediência ao rei 
não exclua a possibilidade de crítica a este, numa espécie de exercício 
da liberdade de consciência. Conforme atesta Foucault (op. cit., p. 340), 
o que Kant propõe é um contrato com o monarca, para traçar as linhas e 
parâmetros de um despotismo esclarecido que garante o uso livre da razão 
em que esta se transforma na “melhor garantia de obediência, desde que, 
no entanto o próprio princípio político ao qual é preciso obedecer esteja 
de acordo com a razão universal” (Ibidem).

3 Atitude de modernidade e a ontologia do presente

A partir da segunda metade do texto Foucault deixa de lado os 
comentários à literalidade do opúsculo e passa a expor sua leitura sobre 
os seus diversos significados. O foco do presente artigo é explorar a 
interpretação que Foucault faz da ambivalência do Esclarecimento 
kantiano. O valor duplo que o processo do Esclarecimento carrega quando 
Kant situa seu leitor na atualidade, demonstrando o movimento que essa 
atualidade naturalmente representa e, ainda, a responsabilidade que cada 
um tem para com este movimento, integrando-se como parte dele.

Assim, Foucault propõe que este escrito de Kant representa uma 
reflexão crítica e, ao mesmo tempo, uma reflexão histórica, onde se é 
possível ver “a reflexão sobre a “atualidade” como diferença na história 
e como motivo para uma tarefa filosófica particular” (Ibidem, p. 341). 
Este seria o esboço do que o filósofo francês chamou de “atitude de 
modernidade” (Ibidem).

Aqui ganha relevo a questão da aplicação da palavra modernidade 
para Foucault. Ele propõe o distanciamento quanto ao uso do termo como 
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um período histórico, utilizado tão somente para diferenciar uma época de 
seus tempos pretéritos ou determinar aquilo que viria cronologicamente 
após ele, com fim de ressignificá-lo e atribuir-lhe uma axiologia. Busca 
atrelá-lo a uma atitude, que, nas palavras de Foucault, significa

[...] um modo de relação que concerne à atualidade; uma escolha 
voluntária que é feita por alguns; enfim, uma maneira de pensar e 
de sentir, uma maneira também de agir e de se conduzir que, tudo 
ao mesmo tempo, marca uma pertinência e se apresenta como uma 
tarefa. Um pouco, sem dúvida, como aquilo que os gregos chamavam 
de ethos (Ibidem, p. 342).

No momento de descrever essa atitude de modernidade, 
Foucault faz referência ao poeta francês Charles Baudelaire, 
como o representante do real sentido a ser atribuído a ela. As 
características presentes em Baudelaire da atitude de modernidade 
são, na concepção de Foucault: um novo tipo de relação com 
o presente, levando-se em alta conta sua transitoriedade, 
sua fugacidade e, assim, assumindo uma postura ativa com 
relação à essa natureza, um ato de vontade ao se “heroificar” 
o agora como representação pontual e simultânea do pretérito 
e do devir. Em segundo lugar, essa aceitação do presente deve 
ser irônica, no sentido de não ser meramente contemplativa, 
inoperante, mas em tê-lo como possível de ser modificado, 
imaginá-lo diferentemente do que ele é, captura-lo pelo que nos 
é apresentado e também pelo que nos deixou de ser.

A terceira faceta da atitude de modernidade se exprime 
quando o indivíduo interioriza sua forma de interpretar sua 
atualidade, quando o sujeito traça uma linha necessária entre 
a fugacidade do presente e a sua própria capacidade de inovar 
a si mesmo, e, a partir disso, ele é capaz de perceber a tarefa 
possível de constante reelaboração de si mesmo. O último ponto 
a ser levantado por Foucault é o local dessa construção, que não 
poderia ser outro senão a arte. Nas palavras de Menezes (2016, 
p. 30) “[...] para Foucault, a escolha de ser um poeta ou pintor 
da vida moderna atesta uma consciência sobre si mesmo, um 
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compromisso voluntário, concreto, no coração do momento em 
que se vive como membro e criador da tarefa transformadora”.

Portanto, o ethos filosófico da modernidade está, para 
Foucault, além de se colocar contra ou a favor do que é posto, mas 
reside na análise individual dos próprios limites, como sujeitos 
críticos, e na reflexão sobre os próprios horizontes históricos. 
Sendo assim, é questão de perceber, pelo próprio entendimento, 
o singular, contingente, o que é resultado de imposições externas 
e arbitrárias naquilo que é apresentado a todo momento como 
universal, necessário ou natural. “Trata-se [...] de transformar 
a crítica exercida sob a forma de limitação necessária em uma 
crítica prática sob a forma de ultrapassagem possível” (op. cit., 
p. 347).

Nas palavras de Foucault, o olhar e a crítica ao presente 
deve ser, simultaneamente, arqueológica e genealógica. 
Arqueológica porque ao invés de se buscar as significações 
transcendentais da construção do sujeito e de um olhar 
pretensamente evolutivo do transcurso histórico, trata-se de 
perceber a materialidade dos hábitos, discursos e organizações 
atuais como partes de um processo. Genealógica porque deve-
se deduzir dessa contingência do real as possibilidades de sua 
modificação. A crítica “não busca tornar possível a metafísica 
tornada enfim ciência; ela procura fazer avançar para tão longe e 
tão amplamente quanto possível o trabalho infinito da liberdade” 
(Ibidem, p. 348).

É por esta definição de atitude moderna e todas as suas significações 
práticas no modo de interpretação conjuntural que reside o potencial 
transformador a que se pode atribuir para o homem moderno. Em meio à 
complexidade social e econômica dos tempos atuais, mostra-se cada vez 
mais patente a necessidade de se pensar e de se criticar o presente. Nada 
pode fugir da transformação quando o indivíduo percebe a si mesmo 
como agente da inovação. E para ser aberto o caminho da transformação, 
a proposta de Foucault para uma ontologia do presente é essencial.
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O ímpeto do ser humano de construir a si mesmo é o 
que pode fazê-lo tomar consciência da sua tarefa histórica de 
busca do Esclarecimento, como preconizou Kant em 1784. O 
Esclarecimento é uma via de mão dupla, de construção subjetiva 
e de transformação objetiva. Com essa ideia, pode-se analisar os 
meios de discurso e de ação pelos quais é possível, atualmente, 
encontrar as ferramentas para a afirmação de uma atitude 
moderna, e no presente artigo, pretende-se colocar os direitos 
humanos como um espaço em potencial de manifestação 
e de proposições modernas, na busca de práticas para uma 
transformação concreta.

4 Direitos Humanos: um espaço para a atitude crítica

Levando-se em conta a construção que Foucault faz da 
atitude de modernidade, é possível se inferir que o homem 
é dotado de uma potencialidade umbilicalmente ligada à 
diversidade. Diversidade de concepções sobre o mundo que cerca 
o homem, sobre a gama ilimitada de percepções possíveis sobre 
o seu presente e, sobretudo, os infinitos modos de relação que 
cada indivíduo estabelece para com este presente. Sendo assim, 
é possível também o questionamento com relação às instituições 
que nos cercam e ao ferramental que comumente se utiliza na 
reivindicação e, de forma incerta e ulterior, na concretização das 
necessidades e das possibilidades humanas. 

É possível o questionamento das bases conceituais que estão 
na estrutura dessas instituições e que, de certo modo, condicionam e 
direcionam os anseios dos indivíduos, de modo a determinar os limites 
do legítimo e do ilegítimo, daquilo que é passível de ser reivindicado e 
daquilo que não é abarcado por esse sistema institucional e burocrático. 
A concepção de universalização dos direitos humanos, desse modo, é 
essencialmente particularizante. Como expressa Santos:

[...] perante as condições do sistema-mundo ocidental não existe 
globalização genuína; aquilo a que chamamos globalização é sempre 
a globalização bem-sucedida de determinado localismo. Por outras 
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palavras, não existe condição global para a qual não consigamos 
encontra uma raiz local, uma imersão cultural específica (SANTOS, 
1997, p. 14).

Os direitos humanos, historicamente, fundamentam uma estrutura 
constitutiva dos sujeitos ao mesmo tempo que se servem dela. Fundamentam 
na medida em que seus parâmetros de universalidade estão essencialmente 
ligados a um modo de vida particular, calcado na forma política estatal, 
na forma jurídico-normativa e na forma econômica capitalista. Se 
servem delas quando a maior parte de reivindicações possíveis hoje 
parece pintar como estruturas inexoráveis do desenvolvimento humano 
o Direito, o Estado, o Mercado, a Propriedade, o Trabalho, o Dinheiro 
e a Competição. Nas palavras de Agamben, é preciso parar de se ter as 
declarações internacionais de direitos “como proclamações gratuitas de 
valores eternos e metajurídicos, [...] para então considera-las de acordo 
com aquela que é sua função histórica e real na formação do moderno 
Estado-nação” (apud GIACOIA JR., 2016, p. 195).

Ou seja, estão fora da pauta questões mais profundas sobre 
a necessidade do direito como forma única de materialidade desses 
anseios, ou qual o papel do direito e do próprio Estado nesse contexto 
de luta e busca por concretização de acesso às mais variadas instituições 
e garantias. Os limites de constituição dos sujeitos possuem como 
espinha dorsal um sujeito submisso a um Estado, a um sistema político-
burocrático, a um sistema econômico e os direitos humanos acabam por 
ter como sustentação a gama de valores essencialmente ligados a esses 
limites. Nas palavras de Rebouças:

[...] as perspectivas teóricas postas de direitos humanos bebem 
das concepções de direitos subjetivos, reforçando os atributos 
de universalização. Direitos humanos viram, nesta perspectiva, 
normatização, pautas e standards, da subjetividade [...], instâncias 
contrafáticas de sua própria realização. Neste sentido, os direitos 
humanos são frágeis instrumentos de concretização dos direitos de 
muitos (REBOUÇAS, 2015, p. 56).

Desse modo, o padrão atual é colocar-se contra ou a favor de 
certos direitos, mas nunca se colocar a questionar a necessidade do 
próprio direito como instrumento. Não se nota a posição-limite proposta 
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por Foucault. Isso se dá uma vez que a sociabilidade capitalista constituiu 
à figura do sujeito de direito, — mudando em forma mas não em 
conteúdo as relações de submissão a um Estado ou a um Direito, quando 
coloca a todos formalmente na mesma condição e se altera a regência 
nominal de “sujeito a” para “sujeito de” — a aparente condição ativa 
do indivíduo passou a ser substancial na construção da subjetividade do 
cidadão, daquele que porta direitos, daquele que possui um Estado e uma 
norma como instâncias últimas de garantia, torna-se mais dificultoso o 
questionamento dessas estruturas (MASCARO, 2015, p. 95).

Porém, se aceita a proposta de Foucault e se praticada uma 
arqueologia e uma genealogia dos direitos humanos, poder-se-á visualizar 
que os horizontes de luta possuem ainda muito espaço de amplificação. 
Uma arqueologia é necessária para se combater a universalização e uma 
consequente padronização conceitual e institucional dos direitos humanos, 
para, assim, multiplicar seus espaços de reivindicações e, acima de tudo, 
amplificar os conteúdos reivindicados. Na mesma linha, é essencial uma 
análise genealógica para deixar de se deduzir, do que é o homem hoje, 
os limites do impossível ou as formas de restrição da natureza humana, 
mas passar a deduzir da contingência histórica as formas possíveis de 
ultrapassagem desses limites e de superação das restrições.

Do mesmo modo que Foucault propõe uma nova axiologia da 
modernidade, propõe-se uma nova axiologia para os direitos humanos. 
Ou seja, colocar-se em dúvida, da maneira mais desmedida, a forma atual 
desses direitos, e os limites reais dos seus atributos. Como expressa Santos 
(op. cit., p. 30) “na forma como são agora predominantemente entendidos, 
os direitos humanos são uma espécie de esperanto que dificilmente poderá 
tornar-se na linguagem quotidiana da dignidade humana nas diferentes 
regiões do globo”. Dessa forma, a atitude crítica é fundamental, como 
aduz Rebouças:

[...] para ativar uma teoria crítica, é preciso reconhecê-la como atitude 
de resistência e combate das condições dadas, como capacidade para 
elaborar uma visão alternativa do mundo, para além de suas atuais 
contingências. Por tanto, pensamento crítico e realista é também um 
pensamento criativo e propositivo, é preciso abrir a possibilidade das 
pessoas se defenderem de acordo com os seus próprios critérios de 
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dignidade humana, conforme o contexto cultural, ético, político e 
social. A teoria crítica dos direitos humanos não fundamenta nem se 
serve, portanto, de um sujeito universal. (op. cit., p. 58)

No mesmo sentido de ampliação de sentidos, expressa Giacoia Jr. 
ao refletir, dentre outras estruturas, o sistema carcerário brasileiro e sua 
relação com os direitos humanos e a possibilidade destes na proliferação 
de perspectivas e horizontes:

Suspeito que uma reflexão filosoficamente acurada e historicamente 
bem instruída sobre nossos antigos circuitos discursivos a respeito 
de privação da liberdade, sistemas carcerários e direitos humanos 
poderia descortinar novos horizontes teóricos e práticos, que 
permitissem vislumbrar pontos de intervenção, linhas de resistência, 
vetores para o pensamento e a ação, que nos auxiliassem a formular 
com mais lucidez nossas questões e identificar a verdadeira natureza 
e a extensão dos impasses em cujas malhas nos debatemos (op. cit, 
p. 202).

Na medida em que é possível se desprender das padronizações, 
são capazes de ser desenvolvidas outras formas de subjetividade, outras 
escolhas de vida, outros horizontes de atuação e construção de si mesmo. 
“Esta perspectiva mitigada dos direitos humanos que denunciamos é tanto 
castradora das diferenças quanto inaudita para as lutas e sofrimentos de 
populações inteiras excluídas das sociedades ocidentais em suas bandeiras 
universalizantes” (REBOUÇAS, 2015, p. 57). Somente com a crítica à 
essa construção “mitigada” de direitos humanos pode-se perceber neles 
um campo plural de pautas e bandeiras a serem erguidas. Assim, expressa 
Foucault:

[...] esse trabalho realizado nos limites de nós mesmos deve, por um 
lado, abrir um domínio de pesquisas históricas e, por outro, colocar-se 
à prova da realidade e da atualidade, para simultaneamente apreender 
os pontos em que a mudança é possível e desejável e para determinar 
a forma precisa a dar essa mudança (FOUCAULT, 2008, p. 348).

Portanto, os direitos humanos podem ser um espaço para a crítica 
do que é o ser humano atualmente concebido, para a análise histórica 
do que o é imposto e para uma ultrapassagem possível e desejável dos 
conceitos que cercam o desenvolvimento múltiplo de subjetividades. 
Atitude crítica dos direitos humanos não deve ser tão somente a afirmação 
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e o sonho vazio da liberdade, segundo Foucault, mas a possibilidade de 
inventar-se, a possibilidade de “um trabalho paciente que dá forma à 
impaciência da liberdade” (Ibidem, p. 351). É um processo de encarar 
o conceito de liberdade e leva-lo aos seus extremos. É um processo de 
Esclarecimento que exige, como Kant preconizou, coragem de entender, 
ousadia de saber. Assim, diz Rebouças:

As críticas dirigidas ao discurso dos direitos humanos implicariam 
em pensar para além do modelo de subjetividade posto. Pensar em 
subjetividades, no plural, como formas de constituir aquilo que somos, 
técnicas e maneiras de modularmos a existência, criando um repertório 
de possibilidades de si, vai obrigar o direito a repensar seus fundamentos, 
e a recolocar para o sujeito o problema da diferença, de uma alteridade 
que compartilhamos, e não apenas toleramos (REBOUÇAS, 2015, p. 60)

No momento em que for possível dilacerar as interrogações e os 
questionamentos, será possível encontrar novas respostas. É preciso a 
tentativa de entender os modos atuais de subjetivação ou de produção 
de subjetividades, de determinação vertical de perspectivas e modos de 
vida. Assim, será possível encontrar nos direitos humanos não um ponto 
de homogeneização, mas um espaço para a convivência das diferenças, 
um espaço para se construir novos modos de expressão. Como indica 
Santos, “o importante é não reduzir o realismo ao que existe, pois, de 
outro modo, podemos ficar obrigados a justificar o que existe, por mais 
injusto ou opressivo que seja.” (op. cit., p. 30). Os direitos humanos 
podem ser constitutivos da transitoriedade humana, da “heroicização 
irônica” do presente e podem ser a tecnologia contemporânea para o 
indivíduo criar seu próprio modo de relação com a atualidade em seu 
próprio contexto social, político e econômico, unindo a fugacidade do 
tempo com a imensidão de possibilidades de construção de si mesmo.

Connsiderações finais

Com isso, o objetivo deste estudo foi estabelecer uma conexão 
entre o conceito de “atitude de modernidade” com os direitos humanos, 
procurando estabelecer uma leitura sobre o que eles podem proporcionar 
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ao indivíduo na medida em que se expandem seus conceitos e seus 
horizontes de subjetivação. Através de um modo de se lidar com o 
presente, cria-se a possibilidade de desvelamento das estruturas que hoje 
compõem um arcabouço normativo e institucional responsáveis por uma 
limitação dos ideais de vida e de expressão humanas.

Com a postura inaugurada por Kant para se lidar com a atualidade, 
tomando-a como uma parcela de um movimento real no sentido do 
Esclarecimento e, por isso, tomando-a também como um fator de 
responsabilização dos indivíduos como partes integrantes desse processo, 
Foucault forma as bases para a concepção de um ethos filosófico propício 
aos tempos presentes. Na necessidade cada vez mais pujante de se pensar 
o diferente, de se refletir a realidade multifacetada que é característica 
da cultura humana, pode-se perceber a escassez de significado que uma 
pretensa universalidade expõe.

Deste modo, a atitude de modernidade para com os direitos humanos 
emerge expectativas, aflora concepções e catalisa novos conhecimentos. 
Conhecimentos sobre a contingência do presente, sobre a vastidão de 
perspectivas sobre a vida e sobre a responsabilidade que cada indivíduo 
tem no progresso do Esclarecimento no seu contexto histórico e social. 
Quando a heterogeneidade do ser humano se tornar o objeto principal 
dos direitos humanos, criar-se-á um panorama também heterogêneo de 
instituições, sistemas, associações e dispositivos plenamente capazes de 
garantir a cada um a possibilidade de empreender a atividade última e 
desmedida da liberdade.
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A HERANÇA AUTORITÁRIA DA DITADURA 
MILITAR BRASILEIRA E A OCORRÊNCIA DA 

TORTURA NO REGIME DEMOCRÁTICO 

Priscila Souza de Pietro
     Moisés de Oliveira Matusiak

Introdução

Apesar da atual vedação absoluta do exercício da tortura, pela Lei 
9.455 de 1997, e inclusive, pela Lei 8.072 de 1990, a qual equipara este 
crime como de natureza hedionda, verifica-se que a sua prática continua 
ocorrendo. A herança opressiva da ditadura militar brasileira, de 1964 a 
1985, na qual a prática da tortura foi sistêmica e não isolada, ou seja, fez 
parte do aparato do Estado contra seus opositores, ainda se faz presente 
na cultura de diversos Órgãos da Segurança Pública, em abordagens 
policiais e prisões, o que contribui para tal realidade. 

Nesse conjunto, buscou-se saber com a pesquisa se a herança 
arbitrária da ditadura militar contribuiu para a continuidade da prática da 
tortura no regime democrático, pois as instituições de Segurança Pública 
ainda atuam de forma autoritária, em relação aos suspeitos e presos, 
desprezando a legislação coibitiva vigente.

O estudo mostra que a tortura no Brasil continua ativa e que um 
percentual considerável da população carcerária brasileira se encontra 
em condições desumanas; sendo assim, não seria equivocado afirmar 
que nunca antes, considerando fatores como densidade demográfica e 
coleta de dados, tantos brasileiros privados de liberdade foram expostos à 
tortura, traçando-se um paralelo da aplicabilidade das sansões constantes 
na legislação brasileira, no cenário do país.

No mesmo sentido, é a justificativa social da pesquisa, contribuir 
para que as instituições de Segurança Pública se preocupem mais com 
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o problema, passando a observar melhor a proibição da tortura em seus 
procedimentos.

O presente trabalho, enquadra-se na linha de pesquisa Constituição, 
Processo e Democracia.

O método de abordagem utilizado na pesquisa foi o dedutivo, 
o qual partiu de argumentos gerais para argumentos particulares, tendo 
uma relação lógica estabelecida entre as proposições apresentadas, e 
empregada a pesquisa bibliográfica.

1 Contexto histórico e definições de tortura

A tortura é uma das mais graves violações de direitos humanos. 
Segundo Rodin (2014, p. 201): “A tortura é especial. Poucas outras 
formas de ação geram a mesma repugnância moral ou são tratadas de 
forma semelhante pelas regras legais e morais”.

Apesar da crueldade que representa, a tortura é prática que pode 
ser verificada ao longo da história, em diversos países e em diferentes 
contextos. De acordo com Verri (2000, p. 99-100): “[...] a origem de 
uma invenção tão feroz ultrapassa os limites da erudição, sendo provável 
que a tortura seja tão antiga quanto o sentimento do homem de dominar 
despoticamente outro homem [...].”

Na Idade Média, nos estados absolutistas, seu uso era frequente 
e legal, servindo tanto como um meio de prova, quanto como forma de 
punição. Conforme Hunt (2009, p. 76):

A tortura judicialmente supervisionada para extrair confissões tinha 
sido introduzida ou reintroduzida na maioria dos países europeus no 
século XIII, como consequência do reflorescimento da lei romana e 
do exemplo da Inquisição católica. Nos séculos XVI, XVII e XVIII, 
muitas das mais refinadas inteligências legais da Europa dedicaram-se 
a codificar e regularizar o uso da tortura judicial para impedir abusos 
perpetrados por juízes exageradamente zelosos ou sádicos.

Na França, no século XVIII, as torturas eram em forma de 
suplícios, em hasta pública, em decorrência de cumprimento das penas 
severas que sobrecaíam aos condenados e blasfêmicos desse tempo.

Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão 
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publicamente [...] levado e acompanhado em uma carroça, nu, de 
camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; ]em 
seguida], na dita carroça, na Praça de Greve, e sobre um patíbulo , 
que ai será erguido, atenazado nos mamilos braços, coxas e barriga 
das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito 
parricídio, queimada com fogo de enxofre e, à partes em que será 
atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em 
fogo , cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir, seu corpo 
será puxado e desmembrado por quatro cavalos, e seus membros e 
corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas, lançadas 
ao vento. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos 
usados não estavam afeitos à tração; de modo que, em vez de quatro, 
foi preciso colocar seis; e como isso não bastasse, foi necessário, para 
desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as 
juntas (FOUCAULT, 2010, p. 9).

O suplício de exposição dos condenados na França foi abolido em 
1848. A dor e o sofrimento físico não são mais elementos constitutivos de 
pena. Em 1787, dizia Rush (apud Foucalt, 2010):

Só posso esperar que não esteja longe o tempo em que as forças, 
o pelourinho, o patíbulo, o chicote, a roda, serão considerado, na 
história dos suplícios, como as marcas da barbárie dos séculos e dos 
países como as provas da fraca influência da razão e da religião, sobre 
o espírito humano (FOUCAULT, 2010, p. 15).

Embora as legislações nacional e internacional tenham evoluído, 
no sentido de abolir o crime de tortura, ele continua existindo, de formas 
variadas. Com um regime democrático, o país recepciona os tratados 
internacionais que buscam dar fim aos atos de tortura. A Constituição 
de 1988 repudia essa prática, tem leis que punem os agressores e a 
sociedade se espanta com os casos mais noticiados que a mídia mostra 
constantemente, que jovens em conflito com a lei, suspeitos de crimes e 
encarcerados, são objeto de tortura e maus-tratos, cujas práticas demoram 
a ser banidas da organização policial e prisional brasileira. Dessa forma, 
busca-se averiguar como e por que a tortura continua presente no cenário 
nacional, no trabalho policial e na administração prisional, mesmo com 
tantos recursos legais e instrumentos internacionais que exigem dos 
países ‘signatários’, como o Brasil, que a prática seja coibida e erradicada 
(PIOVESAN; SALLA, 2001, p. 30).

 De mesma forma, além da proibição constitucional, está 
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expressamente vedada a prática de tortura em outros Instituições 
Internacionais, recepcionados pela Constituição Federal de 1988:

A prática de tortura está expressamente referida no art. 5.º, XLIII, 
CF/88 (LGL\1988\3) - como sendo um fato criminoso equiparável 
aos crimes hediondos e que não poderia, como o terrorismo e o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, ser afiançável, nem suscetível 
de graça ou de anistia. Apesar da explícita menção constitucional 
ao crime de tortura e de ter o Brasil ratificado, respectivamente, em 
28.09.1989 e em 20.07.1989, a Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, de 1984, e 
a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura de 1985, 
assumindo o compromisso internacional de considerar delitos em 
seu direito penal, todos os atos de tortura e as tentativas de praticar 
atos dessa natureza, nenhuma providência foi seriamente adotada até 
março de 1997 para atender quer ao texto constitucional, quer aos 
compromissos internacionais (FRANCO, 1997, p. 1).

De acordo com Piovesan (2011, p. 266-267): “A gravidade da 
tortura e o fato de ser considerada crime contra a ordem internacional 
justifica-se na medida em que sua prática revela a perversidade do Estado, 
que, de garante de direitos, passa a ter em seus agentes brutais violadores 
de direitos”. Por sua vez, Cançado Trindade (1999, p. 345) destaca que:

Na atual luta em prol dos direitos humanos, tem-se dedicado atenção 
especial à necessidade de estabelecimento de mecanismos eficazes de 
combate às violações particularmente graves de tais direitos. Dentre 
os avanços logrados nos últimos anos, cabe destacar, por exemplo, 
a emergência de um verdadeiro regime jurídico internacional contra 
a tortura, assim como a condenação absoluta dos desaparecimentos 
forçados ou involuntários de pessoas.

Em nossa história colonial são conhecidas as torturas aplicadas 
aos negros escravos, aos índios, os quais não eram considerados humanos, 
e aos “perigosos” de todos os tipos, como aqueles perseguidos pela 
Inquisição ou que praticavam crimes de “lesa majestade” (COIMBRA, 
2001, p. 12).

Assim, a tortura – que, ao longo de todo século XX, foi cotidianamente 
utilizada contra os “desclassificados” e “perigosos” sociais – continua 
sendo, hoje, prática comum em delegacias policiais, presídios, 
hospícios e muitos outros estabelecimentos que tratam dos chamados 
“infratores” e “delinqüentes-mirins”. Principalmente a partir do Ato 
Institucional nº 5 (AI-5), de dezembro de 1968 a tortura passou a 
ser também aplicada, sistematicamente, aos opositores políticos da 
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ditadura militar. Desde os anos 20 – com o incremento do movimento 
anarquista – esta prática vinha recrudescendo: muitos militantes 
políticos foram presos e torturados (COIMBRA, 2001, p. 13).

No Concílio Vaticano II1, toda a Igreja é chamada a estar atenta, 
proteger e defender as pessoas submetidas a maus tratos e a qualquer tipo 
de tortura, nos seguintes termos:

Tudo o que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, 
os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as 
próprias consciências; tudo quanto ofende a dignidade da pessoa 
humana. Todas estas coisas e outras semelhantes são infamantes; ao 
mesmo tempo que corrompem a civilização humana, desonram mais 
aqueles que assim procedem, só que os que padecem injustamente; 
e ofendem gravemente à honra devida ao Criador”. (Constituição 
pastoral sobre a Igreja no mundo atual, GS 27) (PASTORAL 
CARCERÁRIA, 2016, p. 15).

A Convenção da ONU e a Carta de Cartagena visam, da mesma 
forma, reprimir, em virtude do respeito à dignidade da pessoa humana, 
atentados aos Direitos humanos e liberdades fundamentais praticados 
por funcionários públicos ou civis que atuarem por instigação destes. 
Também, há que se mencionar a Declaração Universal de Direitos 
Humanos, de 1948 que em seu artigo 5º estabelece: “Ninguém deve ser 
submetido à tortura ou a um tratamento ou punição cruel, desumano ou 
degradante” (HUNT, 2009, p. 231). 

Desse modo, a Tortura constitui conduta violadora de Direitos 
Humanos e Liberdades Fundamentais proclamados no Pacto de São 
José da Costa Rica. A tortura é compreendida como crime proveniente 
de Estado autoritário, sendo o sujeito ativo, um funcionário Público ou 
alguém por ele insuflado ou sob sua ordem (LEAL, 2009, p. 16).

2 Tortura no brasil e legislação vigente

A exemplo dos históricos relatórios de tortura no Brasil, denúncias 

1 O Concílio Vaticano II (CVII), XXI Concílio Ecumênico da Igreja Católica, foi 
convocado no dia 25 de Dezembro de 1961, através da bula papal “Humanae salutis”, 
pelo Papa João XXIII. Este mesmo Papa inaugurou-o, a ritmo extraordinário, no dia 11 
de outubro de 1962.
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e maus tratos, o primeiro de que se teve conhecimento foi realizado por 
uma comissão de visitas à uma prisão no Estado de São Paulo, em 1831, 
causando imenso pesar a constatação de que muitas das consignações 
relatadas ali ainda ocorrem em nossos presídios nos dias de hoje 
(PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 15).

[...] é imunda, pestilenta, com ar infectado, estreita, não tem as 
necessárias divisões: em uma mesma sala estão envolvido o ladrão, o 
assassino, os correcionais e outros de menores crimes. [...] Na Cadeia 
de São Paulo, os presos são tratados com a última desumanidade, seu 
alimento é quase nenhum, e dado no longo espaço de 24 horas; enfim, 
a fome, a nudez, a falta de asseio, o ar empestado pelo carbônico 
e fumo, são os contínuos tormentos daqueles desgraçados; e o que 
lucrará a Sociedade com um Cárcere tão horroroso e tão irregular? 
A familiarização com o crime, o ódio às Leis, e imoralidades 
incalculáveis; portanto, se os presos já perderam os direitos da 
humanidade, conserve-se este Cárcere que bem mostra a tirania dos 
tempos em que foi feito; porém, se os presos ainda não perderam a 
compaixão, se a Sociedade deve melhorar a sorte dos desgraçados, 
e não faze-los muito infelizes: enfim, se a Sociedade deve punir os 
delitos e tomar as medidas necessárias para os prevenir, é de absoluta 
necessidade a pronta e indefectível reforma de tão horrorosa prisão 
(PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 15).

Durante a ditadura de Getúlio Vargas, conhecida como Estado 
Novo (1937-1945), muitos opositores políticos sofreram abusos e torturas 
nas polícias políticas de diferentes Estados. Durante esse período, esta 
prática ainda não tinha caráter de política sistemática, que ocorreu a partir 
dos anos 60, assim como em muitos países latino-americanos, africanos 
e asiáticos, os quais também passaram por regimes ditatoriais. No caso 
do Brasil, mesmo com a implantação de um governo de força, em 1964, 
somente a partir do AI-5 é que a tortura se tornou uma política sistemática 
do Estado. Muitos opositores políticos foram torturados nessa fase da 
ditadura militar. A vitória dos militares instituiu o terrorismo de Estado, 
que se utilizou sistematicamente do silenciamento e do extermínio de 
qualquer oposição ao regime. (COIMBRA, 2001, p.14).

As técnicas de tortura durante a ditadura militar brasileira 
ampliaram-se a partir de 1968, especialmente com relação a militância 
contra o governo, como assevera Souza (2015):

 Durante o período de 1964 a 1985, as torturas eram realizadas 
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com choques e agressões físicas. A partir de 1968, começou a 
ser amplamente utilizada, para conseguir confissões das pessoas 
envolvidas na militância contra o governo militar. Apesar disso, 
nenhum torturador foi punido, pois o Congresso Nacional aprovou, 
em 1979, a Lei da Anistia. Com ela, as pessoas envolvidas em crimes 
políticos seriam perdoadas pela justiça, inclusive os torturadores.

O AI5 inaugurou o governo Médici (1969-1974), período em que 
mais se torturou no Brasil. Em regra, a tortura dos anos 60 a 70, e ainda 
hoje, no Brasil, se coloca próxima dos métodos inquisitoriais, porque 
quer obter a “verdade” por meio de confissão do torturado. No entanto, ao 
contrário da Inquisição, a verdade não absolve. Aliás, não é garantia para 
a conservação da sua vida; ao contrário, muitos, após a “confissão” foram 
e continuam sendo mortos ou dados como desaparecidos. Além disso, a 
tortura, em muitos momentos de nossa história, tem tido como principal 
papel o controle social: pelo medo, cala, leva a conivências e omissões 
(COIMBRA, 2001, p. 14).

Além disso, a tortura era sistematicamente praticada de forma 
psicológica, antes e depois das agressões físicas:

Quando as operações da repressão policial se militarizavam, logo após 
o AI-5, a primeira leva de detentos que estava no DEOPS paulista, 
[...], foi surpreendida, certa madrugada do mês de abril de 1969 pelo 
coro de soldados da PE, que , com enorme selvageria e gritos pelo 
corredor das celas [...] com fuzis-metralhadoras nas mãos, aqueles 
jovens, mal saídos dos bancos escolares, e sob forte tensão (eram 
submetidos a verdadeira lavagem cerebral contra os “terroristas”), 
batiam suas botas no chão de madeira, chutavam portas e gritavam 
palavrões contra os prisioneiros. Amedrontados, esperávamos pelo 
pior: se uma das portas se abrissem, era provável que fossemos 
fuzilados [...] (FREIRE; ALMADA; PONCE, 1997, p. 19).

Depois do Ato Institucional número 5 (AI-5), a tortura passou a 
ser política de Estado. De acordo com Coimbra (2001, p. 7):

No nosso caso, apesar da implantação em 1964 de um governo de 
força, somente a partir do AI-5 é que a tortura se tornou uma política 
oficial do Estado. Na verdade, muitos opositores políticos foram 
torturados na primeira fase da ditadura militar, mas eram casos 
pontuais. A vitória da chamada “linha dura”, o golpe dentro do golpe, 
instituiu o terrorismo de Estado que utilizou sistematicamente o 
silenciamento e o extermínio de qualquer oposição ao regime.
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No mesmo sentido, Arns (1985, p. 13) ressalta que a doutrina 
da segurança nacional contribuiu para a disseminação da prática da 
tortura no Brasil, fazendo da tortura não apenas fruto do sadismo dos 
torturadores, mas parte integrante do sistema repressivo montado pelo 
Estado para sufocar direitos e liberdades de seus opositores, uma estratégia 
de manutenção do poder. Sobre a tortura sistêmica, merece destaque o 
magistério de Huggins (2014, p. 46-47):

A tortura é parte de um sistema, e não o trabalho de algumas poucas 
“maçãs podres”. Alegar que a tortura é sistêmica implica dizer que 
essa violência é persistente e disseminada, amparada por referenciais 
legais e ideológicos, incorporada por uma agência oficial com suas 
múltiplas divisões de trabalho interconectadas, alimentada e protegida 
pelo segredo, e viabilizada pela ausência de qualquer ação oficial 
contra ela.

Ainda, no mesmo sentido, é o relatório final da Comissão Nacional 
da Verdade (CNV), divulgado em dezembro de 2014:

A tortura passou a ser sistematicamente empregada pelo Estado 
brasileiro desde o golpe de 1964, seja como método de coleta de 
informações ou obtenção de confissões (técnica de interrogatório), seja 
como forma de disseminar o medo (estratégia de intimidação). Deixou 
de se restringir aos métodos violentos já empregados pela polícia no 
Brasil contra presos comuns para, sofisticando-se, tornar-se a essência 
do sistema militar de repressão política, baseada nos argumentos da 
supremacia da segurança nacional e da existência de uma guerra 
contra o terrorismo. Foi usada com regularidade por diversos órgãos 
da estrutura repressiva, entre delegacias e estabelecimentos militares, 
bem como em estabelecimentos clandestinos em diferentes espaços 
do território nacional (CNV, 2014, p. 343).

Segundo a Pastoral Carcerária Brasileira, seu primeiro documento, 
com relatos de tortura, foi o “Estudo da CNBB Nº4”, publicado no ano 
de 1974: 

Há prisões onde os presos são deixados no “mofo”, durante meses, 
nas condições em que se encontravam no ato da prisão: comendo 
mal, sem cama e, às vezes, sem a roupa do corpo. Vezes há em que o 
detido não tem qualquer possibilidade de comunicar-se com a família 
a qual, por sua vez, não consegue localizar o preso, pois lhe é negado 
qualquer informação neste sentido. Isto ocorre principalmente com 
aqueles que são submetidos à tortura, fato comum em não poucos 
cárceres e que levaram inclusive, as mortes que passaram por 
‘suicídio’ (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 15)
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No Brasil, até a criação da Lei 9.455 de 1997, ninguém era punido 
pelo crime hediondo de tortura2, pois inexistia no direito positivo norma 
incriminadora para esse tipo penal, menos ainda sanção. A única previsão 
existente, até então, era o artigo 233 da Lei 8.069 de 19903, que punia 
o agente que submetesse criança ou adolescente à tortura. Porém, tal 
dispositivo recebeu muitas críticas por não descrever objetivamente o tipo 
da conduta incriminadora, acabando por ser revogado pela Lei 9.455/97 
(FRANCO, 1997, p. 1).

Em março de 1997, as arbitrariedades praticadas por policiais 
militares na Favela Naval em Diadema, SP, tiveram muita repercussão 
tanto nacional quanto internacionalmente. Estes atos não eram isolados, 
já era uma postura que se repetia com frequência e que era tolerada nos 
diversos escalões policiais, e que eram passados rapidamente nos meios 
de comunicação de massa, por razões ainda não esclarecidas. Tais meios 
de comunicação ignoravam as reiteradas denúncias do emprego de 
métodos violentos por parte das Polícias Militar e Civil, desprezavam 
relatórios Internacionais sobre o uso desses métodos, movimentaram-
se através da Televisão, rádio e jornais, despertavam a opinião pública 
que se mobilizava incisivamente, de modo a pôr fim aos atos de tortura 
(FRANCO, 2010, p. 1). 

Nesse contexto, é editada e aprovada a Lei 9.455/97, que define 
os crimes e as penas para o crime de tortura no Brasil. O crime de tortura, 
de acordo com a Lei 9.455/974, está centrado em condutas humanas 

2 Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, a qual dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos 
do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.

3 Art. 233: Submeter criança ou adolescente sua autoridade, guarda ou vigilância, à 
tortura: Pena: reclusão de 1(um) a 5 (cinco) anos.

4 Art. 1º: Constitui crime de tortura:
 I - Constranger alguém com emprego de violência, ou grave ameaça, causando-

lhe sofrimento físico ou mental: a) Com o fim de obter informação, declaração ou 
confissão da vítima ou de terceira pessoa; b) Para provocar ação ou omissão de natureza 
criminosa; c) Em razão de discriminação racial ou religiosa;

 II – Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência 
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo 
pessoal ou medida de caráter preventivo.

 Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
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caracterizadas pelos verbos “constranger”, “submeter” e “omitir”. Tal Lei 
fixou para este crime a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e, por 
estar submetido a uma Lei própria, admite o livramento condicional, após 
o cumprimento de um terço ou de metade da pena aplicada e não de dois 
terços, como se aplica aos demais crimes hediondos. Salvo o caso do 
omitente, o condenado pelo crime de tortura deve iniciar o cumprimento 
de sua pena privativa de liberdade em regime fechado, podendo obter 
progressão para os regimes semi-aberto e aberto (FRANCO, 1997, p. 2).

Embora a prática da tortura esteja prevista expressamente no 
artigo 5º, XLIII, da CF/1988, como sendo um crime comparado aos 
hediondos, e que não poderia assim como o terrorismo e o tráfico de 
entorpecentes, ser afiançável, nem ser suscetível de graça ou anistia tal 
crime dependia de Lei específica, porém, o ideal é que não se distancie 
dos termos da Convenção contra a Tortura adotada pela ONU em 10 
de dezembro de 1984. No Brasil, essa Convenção foi promulgada pelo 
Decreto Presidencial nº 40 de 15 de fevereiro de 1991, cujo artigo 12 
define a tortura como:

Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos e 
mentais, são infligidos pelo intencionalmente a uma pessoa a fim de 
obter dela ou de uma terceira pessoa , informações ou confissões; de 
castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou 
seja suspeita de ter cometido ; de intimidar ou coagir essa pessoa ou 
outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de 
qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos 
por um funcionário público ou outra pessoa, no exercício de 
funções públicas, ou por instigação, ou com o seu consentimento ou 
aquiescência (LEAL, 2009, p. 15). 

Compreende-se que essa Lei não poderia desconsiderar o texto da 
Convenção Interamericana de Cartagena para Prevenir e Punir a Tortura, 
promulgada pelo Decreto Presidencial nº 98.386 de 9 de novembro 
de 1989, que entende por tortura “todo o ato pelo qual são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa, penas ou sofrimentos físicos ou mentais, 
com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, como 
castigo pessoal” (LEAL, 2009, p. 15).

O crime de tortura convencionalmente é chamado de crime 
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próprio, em razão de que não se refere a atos praticados por particulares. 
No entanto, a Lei 9.455 de 1997 não se limitou aos textos das referidas 
Convenções e ampliou a autoria desse crime aos particulares. O texto 
original busca atingir dois tipos de tortura praticados através do Estado: 
a tortura policialesca ou inquisitorial, praticada por motivo funcional ou 
instrumental, e a instrumental ou sistêmica, utilizada por motivo político 
ideológico (LEAL, 2009, p. 16).

O primeiro caso é uma prática comum no meio policial de quase 
todas as nações. São eles os choques elétricos, os espancamentos, os 
afogamentos, os paus-de-arara, os “telefones”, as celas escuras e infétidas, 
que são usados para obter confissões nas investigações policiais. Suas 
vítimas são quase sempre os suspeitos de cometimento de crimes contra 
o patrimônio, contra a liberdade sexual ou contra a pessoa. A segunda 
hipótese também não deixa de ser um instrumento de investigação. 
No entanto, seus autores atuam convencidos de que estão agindo sob 
a ordem legítima contra causas religiosas ou raciais, sendo a tortura 
um instrumento com o objetivo de aniquilar os “inimigos do sistema”. 
Historicamente suas vítimas têm sido os líderes sindicais, políticos e 
estudantes, os intelectuais e os religiosos mais progressistas. Mesmo 
assim, por estar esta prática banida do sistema jurídico, é comum policiais 
acusados da execução de tortura acabarem judicialmente condenados por 
crimes definidos por abuso de autoridade ou lesão corporal (LEAL, 2009, 
p. 17).

Mesmo após a instituição de um regime democrático, 
consubstanciado na Constituição Federal de 1988, a tortura continua 
sendo praticada no Brasil. Conforme Cardia e Salla (2014, p. 315), “vinte 
e cinco anos após o retorno a um governo civil, a tortura continua a existir 
como um problema endêmico no Brasil.”

Espancamentos e maus-tratos são aplicados nos presos quando eles 
provocam, individual ou coletivamente, atos de indisciplina. Mesmo que 
a Lei de Execução Penal (nos artigos 53 e 54)5 determine uma escala de 

5 Lei de Execução Penal nº 7.210, de 11 de julho de 1984: Art. 53. Constituem sanções 
disciplinares: I - advertência verbal; II - repreensão; III - suspensão ou restrição de 
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sanções disciplinares para os condenados, há ainda, muita arbitrariedade 
por parte da administração das unidades prisionais, que impõe castigos, 
ferindo as normas legais. Tais castigos vão desde o espancamento e 
humilhação até o confinamento em celas totalmente inadequadas, sem 
iluminação, ventilação e qualquer condição de higiene (PIOVESAN; 
SALLA, 2001, p. 32).

A obra “Tortura no Brasil” traz a realidade de que os presos mais 
suscetíveis a receberem maus-tratos são em regra, os que tentam evadir 
da carceragem, tornando-se vítimas de penas de tortura cruéis:

Os casos mais agudos se dão em resposta às tentativas de fuga ou 
às rebeliões, quando são comuns as denúncias de espancamento, 
“corredor polonês”, humilhação e submissão dos presos a diversos 
tipos de pressões psíquicas e castigos. Os que acabam transferidos 
da prisão pelo envolvimento em fugas ou rebeliões costumam ser 
espancados e submetidos a maus-tratos quando chegam na nova 
unidade (SALLA; PIOVESAN, p. 32, 2001). 

Após ratificar Convenções e Legislações, o Brasil assumiu o 
compromisso internacional de prevenir e punir a prática da tortura, 
visando erradicá-la.

[...] O Relatório do Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura 
(SPT) das Nações Unidas6, referente à visita realizada no Brasil em 
2011, considera a violência e a tortura por agentes do Estado uma 
realidade sistêmica no país. O Informe da Anistia Internacional, de 
2012, indica que, no país, a tortura ocorre no momento da prisão, 
durante os interrogatórios e no período de detenção, tanto em 

direitos (artigo 41, parágrafo único); IV - isolamento na própria cela, ou em local 
adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o 
disposto no artigo 88 desta Lei. V - inclusão no regime disciplinar diferenciado 
(Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003)

 Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do 
diretor do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz 
competente. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)

 § 1º A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de 
requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra 
autoridade administrativa (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003); § 2º A decisão 
judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação 
do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de quinze dias (Incluído 
pela Lei nº 10.792, de 2003)

6  Relatório do Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura (SPT) das Nações Unidas 
ocorrida entre 19 e 30 de setembro de 2011.
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delegacias de polícia quanto em penitenciárias; o Informe do ano 
seguinte, da mesma entidade, afirma existir preocupação com a prática 
generalizada da tortura no Brasil e com o fato de as autoridades não 
assegurarem a realização de investigações e processos judiciais 
efetivos sobre esses atos (RUDINICK; MATUSIAK, 2016, p. 115).

Nossa democracia, nossa civilidade e os Direitos Humanos 
positivados, estarão ainda ameaçadas enquanto persistirem as torturas a 
cidadãos abordados erradamente por policiais, ou detidos em delegacias 
e casas prisionais, ou ainda enquanto se tolerar que os condenados à pena 
privativa de liberdade tenham uma pena adicional de tortura, maus-tratos 
e serem submissos a condições degradantes e extremamente precárias 
durante a fase de encarceramento (PIOVESAN; SALLA, 2001, p. 33).

Logo, como bem referem Piovesan e Salla na obra “Tortura no 
Brasil”:

A prática da tortura persistirá enquanto ocorrer a impunidade de seus 
agentes. Como já disse o relator da ONU, Nigel Rodley, a tortura é um 
“crime de oportunidade”, que pressupõe a certeza da impunidade. O 
combate a esse crime exige, assim, a adoção pelo Estado de medidas 
preventivas e repressivas. De um lado, é necessária a criação e 
manutenção de mecanismos que eliminem a ‘oportunidade’ de torturar, 
garantindo a transparência do sistema prisional-penitenciário. Por 
outro, a luta contra a tortura impõe o fim da cultura de impunidade, 
exigindo do Estado rigor no dever de investigar, processar e punir 
seus perpetradores (PIOVESAN; SALLA, 2001, p. 33).

 Por óbvio, a proibição da tortura ocorre na legislação, pois 
a finalidade do Direito é a preservação do homem e de todos os bens 
soberanos que o cercam. Dito isto, toda norma é criada para alcançar um 
fim, sendo o homem o fim de todo termo legal (VALVERDE; SIENNA, 
2011).

3 Estudos de casos da Pastoral Carcerária Brasileira: a atuação da 
Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário

O presente trabalho apresenta a partir de agora aspectos pontuais 
de um relatório que retrata e problematiza casos de torturas e maus tratos, 
acompanhados pela Pastoral Carcerária, desde as denúncias até o seu 
encerramento, procurando evidenciar como o sistema de justiça brasileiro 
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trata dessas ocorrências em nossas entidades carcerárias.

Como bem prevê em seus relatórios, a Pastoral Carcerária (2016, 
p. 29-30) constata que:

No Brasil, a tortura é tipicamente identificada como um procedimento 
sádico e individualizado, que se realiza com técnicas cruéis de 
afogamento, eletrochoque, espancamento, pau-de-arara, e outras 
tantas formas abjetas de inflição de dor. [...] Ainda que as referidas 
técnicas de terror estatal, tão difundidas no imaginário popular, 
continuem plenamente em uso no Brasil, no sistema carcerário a 
tortura também se opera por meio da ausência de serviços básicos, 
da hiperlotação das celas, da alimentação deficiente, da insalubridade 
do ambiente prisional, pelos “bondes loucos”, regimes de isolamento, 
surtos viróticos e bacteriológicos, ameaças e violências cotidianas, 
pelos procedimentos disciplinares humilhantes, revistas vexatórias, 
partos com algemas e tantas outras situações. É evidente que os 
agentes que pressionam as alavancas dessa máquina de tortura não 
são apenas aqueles servidores que atuam diretamente nos presídios, 
mas também os gestores, dirigentes políticos e membros do sistema 
de justiça, que dos seus gabinetes viabilizam, por ação ou omissão, o 
funcionamento desta engrenagem de dor e sofrimento.

De acordo com o estudo realizado, quanto à forma de punibilidade 
das práticas de tortura, dentre os 105 casos elencados para o estudo: 

A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, em seu Balanço Anual de 
2015, relatou que em apenas 5,9% dos casos encaminhados pelo órgão 
houve alguma resposta da rede acionada, composta por Ministério 
Público, Conselho Tutelar, Delegacias de Polícia e Secretaria 
de Segurança Pública, Conselhos de Direitos e Corregedorias 
(PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 49).

É adotado um sistema básico para que as denúncias sejam 
direcionadas, as quais devem ser encaminhadas apenas para instituições 
com plena independência para apurar o ocorrido, tais como a Defensoria 
Pública, o Ministério Público e o Judiciário, sendo eventualmente 
enviadas para as Ouvidorias e Conselhos de Direitos, ou mesmo para a 
Administração Penitenciária (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 50).

Analisando 105 casos de tortura, a Pastoral Carcerária evidenciou 
que dois tipos de contextos foram registrados no banco de dados, sendo 
a primeira categoria chamada de casos “novos”, os quais agrupam 72 
denúncias de tortura realizadas no curso do projeto, entre 01/07/2014 e 
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08/07/2016, e a segunda categoria, chamada de casos “antigos”, dos quais 
33 ocorre apenas na cidade de São Paulo, denunciados pela Pastoral entre 
13/12/2005 e 24/01/2013, e que foram localizados após extensa pesquisa 
no Fórum Central Criminal da Capital. Decidiu-se não utilizar os casos 
antigos, em razão da perda de parte dos protocolos que constituíam o 
relatório de 2010, da Pastoral Carcerária sobre tortura, a fim de agregar 
uma análise mais atual (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 57).

A pesquisa firma ainda que: 
[...] é comum que os casos de tortura articulem múltiplas formas de 
violência. Pessoas espancadas são também ofendidas e ameaçadas, 
e depois isoladas em celas disciplinares insalubres, privadas de 
atendimento médico ou assistência material básica. Presos que 
questionam as condições de encarceramento são achacados e 
espancados, e a privação de serviços básicos é instrumentalizada 
para agravar o sofrimento infligido. Portanto, mesmo denúncias que 
no contexto aviltante do sistema carcerária brasileiro podem parecer 
“triviais”, como o uso arbitrário de algemas, e “rotinas” de segurança 
que envolvem colocar presos com o rosto contra o chão, ou com os 
braços para trás e o tronco extremamente inclinado, quando repetidos 
à exaustão e publicamente, e somados a tantas outras violações de 
direitos, tornam-se rituais de humilhação e despersonalização, e 
podem ser considerados como tortura, uma vez que são capazes de 
provocar sofrimento psicológico agudo e, consequentemente, graves 
danos às vítimas (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 64).

 Com relação aos locais de ocorrência das torturas, com a reserva 
de que algumas denúncias ocorrem em locais variados, segue o gráfico 
ilustrativo, evidenciando destaque nos locais de privação de liberdade: 

Fonte: PASTORAL CARCERÁRIA (2016, p. 65).
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Em análise ao perfil dos denunciados da prática de tortura, 
percebe-se que foram identificados os servidores do sistema penitenciário, 
atingindo um percentual de 58%, nos 72 casos novos. Policiais (militares 
e civis) foram apresentados como responsáveis em 49 casos de tortura 
(46%), e em 17 a função do denunciado não foi individualizada ou não 
foi possível constatar. Enfim, não se pode afirmar que uma categoria de 
servidores se envolve mais em prática de torturas do que outra, já que a 
tortura é um fenômeno estrutural que vai além das instituições carcerárias. 
Vejamos o que mostra o gráfico abaixo:

Fonte: PASTORAL CARCERÁRIA (2016, p. 66).

 Quanto à análise da atuação do sistema de justiça e a aplicabilidade 
da penalização aos agentes envolvidos nos casos de torturas acima 
citados, vê-se que são incontestáveis as ocorrências de tortura e outras 
violações de direitos em ambientes prisionais, já que milhares de casos 
são denunciados anualmente, sendo que apenas a Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos registrou mais de 7.500 casos entre 2014 e 2015. Ainda 
assim, raras são as denúncias que culminam em ações concretas que 
efetivamente responsabilizem seus agentes e reparem as vítimas, devido 
aos mecanismos específicos utilizados pelo sistema de justiça, composto 
por juízes, promotores e defensores (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, 
p. 72).
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No curso do projeto desenvolvido pela Pastoral Carcerária, 
inúmeras autoridades foram comunicadas, com ênfase para a Defensoria 
Pública e o Ministério Público. Enfim: 

Os problemas e dificuldades encontrados junto às referidas 
instituições, apesar de algumas poucas exceções, guardam bastante 
similaridade em todo o País, e a despeito das transformações recentes 
na arquitetura institucional brasileira, a comparação dos casos antigos 
(de 13/12/2005 à 24/01/2013) com os casos novos (de 01/07/2014 
à 08/07/2016) denunciados pela Pastoral Carcerária não apontam 
avanços significativos na qualidade das apurações. Entre as inovações 
institucionais, podemos destacar a estruturação da Defensoria Pública 
em diversos Estados da Federação, sua inclusão entre os órgãos da 
execução penal pela Lei n.º 12.313/20107, e as medidas reformadoras 
da Justiça, que resultaram na criação do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, pela Emenda 
Constitucional n.º 45 (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 76-77).

Com relação às Instituições legalmente autorizadas a procederem 
de forma a fiscalizar, instaurar inquéritos, receber e oferecer denúncias, 
processar e penalizar os agentes cometedores do crime de tortura, segue 
o gráfico demonstrativo:

Fonte: PASTORAL CARCERÁRIA (2016, p. 77).

Nesse sentido, um dos dados mais alarmantes da pesquisa 
realizada acima se remete ao fato de que em nenhum dos 105 casos de 

7 LEI Nº 12.313, de 19 de agosto 2010. Altera a Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – 
Lei de Execução Penal, para prever a assistência jurídica ao preso dentro do presídio e 
atribuir competências à Defensoria Pública.
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tortura analisados em 16 Estados, e no Distrito Federal, os quais foram 
encaminhados para múltiplas autoridades, houve qualquer penalização 
do agente público ou mesmo do Estado, nas esferas criminal, cível ou 
administrativa, até a data de entrega do relatório pela Pastoral Carcerária. 
Sequer foi instaurado procedimento como ação penal para apurar crimes 
de tortura ou qualquer outro tipo penal, bem como não foram propostas 
quaisquer ações indenizatórias em favor das vítimas (PASTORAL 
CARCERÁRIA, 2016, p. 78).

O estudo analisa também que há de fato descaso das instituições 
para as quais são enviadas as denúncias, no sentido de tomar providências 
para que haja efetiva punição: 

[...] em apenas 22% dos casos foi instaurado inquérito policial, o 
que seria uma medida básica na maioria das circunstâncias, e em 
apenas 3% dos casos foi proposta ação civil pública para lidar com 
as situações estruturais denunciadas. Em 20% dos casos, nenhum 
procedimento foi instaurado ou informado, o que significa uma 
ocorrência significativa de negligência ou déficit de transparência por 
parte das instituições acionadas (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, 
p. 78). 

Quanto à análise da atuação do sistema de justiça brasileiro no que 
tange aos procedimentos instaurados após o recebimento das denúncias, é 
notória a limitada quantidade de ações concretas de responsabilização ou 
reparação das vítimas:

Fonte: PASTORAL CARCERÁRIA (2016, p. 77).
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Cabe ressaltar um dos crimes de tortura e desaparecimento 
cometido por agentes públicos, no Rio de janeiro, contra o pedreiro 
Amarildo de Souza, em 11 de agosto de 2013, que foi noticiado pela 
mídia, inclusive em redes sociais. Houve uma imensa mobilização social 
em torno do desaparecimento de Amarildo, que foi fundamental para que 
o caso fosse devidamente investigado. A hashtag #OndeEstáOAmarildo 
ficou rapidamente conhecida e circulou amplamente pelo Rio de Janeiro 
e outras cidades do país. A Anistia Internacional comemorou a decisão da 
justiça que sentenciou doze policiais da Unidade de Polícia Pacificadora 
da favela da Rossinha à prisão pelos crimes de tortura seguida de morte, 
fraude processual e ocultação de cadáver n caso do desaparecimento 
forçado do pedreiro Amarildo de Souza. Com relação a esse evento, 
comentou Atila Roque, diretor executivo da Anistia Internacional: “A 
impunidade é o principal elemento que alimenta a violência policial no 
Brasil. A investigação e a responsabilização dos policiais envolvidos na 
tortura e morte de Amarildo, é exemplar para romper com este círculo” 
(ANISTIA INTERNACIONAL, 2016).

 Ainda, segundo a Anistia Internacional (2016):
A investigação confirmou que a tortura ocorreu no terreno atrás da 
UPP. As penas dos responsáveis variam entre 9 e 13 anos de prisão, 
sendo que a pena mais alta foi dada ao Comandante da Unidade. 
Todos os envolvidos serão expulsos da Polícia Militar. No veredito, 
o juiz declarou que os policiais militares agiram com covardia, 
ilegalidade, desvio de função e abuso de poder. Apesar da sentença, 
o corpo de Amarildo continua desaparecido. Há uma investigação 
paralela para averiguar se o Batalhão de Operações Policiais (BOPE) 
teve envolvimento no crime. Há suspeitas de que teriam levado e dado 
fim ao corpo.

Posteriormente, em 13 de março de 2019, houve revisão da 
sentença dada aos policiais envolvidos no sequestro, tortura e morte 
de Amarildo, tendo a 8ª Câmara Criminal da Justiça do Rio de Janeiro 
absolvido quatro dos doze policiais militares condenados em primeira 
instância pela tortura, morte e ocultação de cadáver do ajudante de 
pedreiro Amarildo de Souza (AGÊNCIA BRASIL EBC, 2019).

 Por fim, percebe-se com a análise dos casos acima expostos, que 
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nenhuma instituição atingiu um número relevante de atuações razoáveis, 
fazendo-se crer sobretudo que existe um sistema alicerçado em operações 
que escondem e legitimam práticas de tortura, de modo a desqualificarem 
as vítimas e seus relatos, distanciando as instituições da Defensoria 
Pública, Ministério Público e Judiciário, da realidade prisional; bem como 
a perpetuação de procedimentos investigativos sem nenhuma efetividade, 
os quais superestimam informações prestadas pelos agentes públicos 
(PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 78).

4 Tortura e excludentes de ilicitude e culpabilidade

A Lei 9.455 de 1997 está longe de ser ideal, possuindo inúmeros 
lapsos e janelas, os quais são preenchidos pelo operador da Lei penal. 
Dentre estas inúmeras falhas, o legislador penal brasileiro deixou de 
atuar sobre as hipóteses excludentes de ilicitude e culpabilidade frente ao 
crime de tortura. Em face a essa omissão legislativa, nos amparamos no 
artigo 5º, da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, 
promulgada pelo Decreto n. 98.386, de 9 de dezembro de 1989:

Não se invocará nem admitirá como justificativa do delito de tortura 
a existência de circunstâncias tais como o estado de guerra, a ameaça 
de guerra, o estado de sítio ou emergência, a comoção ou conflito 
interno, a suspensão das garantias constitucionais, a instabilidade 
política interna, ou outras emergências ou calamidades públicas. 
Nem a periculosidade do detido ou condenado, nem a insegurança do 
estabelecimento carcerário ou penitenciário podem justificar a tortura 
(VALVERDE; SIENNA, 2011).

Como bem assevera a obra “Tortura: bases dogmáticas, 
excludentes de ilicitude e de culpabilidade” é recorrente o desleixo 
dos acórdãos da maioria dos Tribunais de Justiça brasileiros no que diz 
respeito a informações relevantes para não haver a destituição do crime 
de tortura em detrimento de outros crimes de penas menos severas:

[...] em uma visão geral, podemos afirmar que os acórdãos da grande 
maioria dos tribunais de justiça do país são mal redigidos, com falta 
de muitas informações relevantes, como por exemplo, o número de 
acusados pela prática de tortura quando a acusação é em face de 
agente público. O que vemos de forma geral, com exceções, é que 
agentes públicos dificilmente são punidos pela prática do crime 
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de tortura na atualidade. As alegações são várias: a prova é difícil; 
é a palavra do ofensor versus a do ofendido; o crime foi de lesão 
corporal, não de tortura, etc. No passado não podemos confundir o 
crime de tortura com um crime meramente político; no presente e no 
futuro, não podemos confundir a tortura com a lesão corporal (esta é 
pressuposta na tortura física, afinal!), nem com outros crimes, como 
o de maus tratos ou de abuso de autoridade. [...] Afirmamos que os 
direitos humanos não são daqueles direitos passíveis de restrições, 
de relativizações. Não existem humanos mais humanos e menos 
humanos, assim como não existem raças superiores e inferiores. 
Isso não existe. Os direitos humanos não podem ser relativizados. 
A tortura, ou melhor, a proibição da tortura, é um direito humano 
fundamental outorgado a todos os humanos. Não há relativizações. 
O ser humano não pode ser torturado em absolutamente nenhuma 
hipótese (VALVERDE; SIENNA, 2011).

Nesse juízo fica afastada a existência de possível causa de exclusão 
da ilicitude do crime de tortura. Conforme o critério da teoria unitária, 
considerada a adotada por nosso Código Penal, em nada importa se o bem 
protegido pelo agente é de igual ou maior valor daquele sacrificado. Logo, 
não se configura o estado de necessidade justificante (art. 24 do Código 
Penal) i.e. – como excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Enfim, se 
por acaso, nesta circunstância, fosse admitida a tortura, estaríamos de 
mesma forma reconhecendo a “coisificação” da pessoa do torturado, o 
qual, sendo sujeitado à tortura, deixa de ser visto como uma pessoa e 
passa a ser analisado como um “meio” (VALVERDE; SIENNA, 2011):

Sob a ótica do valor da dignidade da pessoa humana, que proclama 
que a pessoa deve ser vista e tratada como um fim em si mesmo, 
mas nunca como um meio, admitir a pratica da tortura, ainda que a 
pretexto de salvar um número indeterminado de pessoas, seria aceitar 
como não reprovável uma grave violação dos direitos da pessoa 
humana (VALVERDE; SIENNA, 2011).

Enfim, ainda que tentemos definir conceitos de tortura, jamais 
conseguiremos chegar ao efetivo juízo de quem sofreu no corpo, na mente 
e na alma, os suplícios infringidos pelo torturador (DIAS, 2016, p. 82).

Conclusão

A Lei contra a tortura veio para preencher as lacunas da 
Constituição Federal de 1988 e da Lei de Crimes Hediondos, que 
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referiam-se a este crime de forma abstrata. Com ela, o Brasil passou a ter 
um instrumento jurídico de combate a uma prática criminosa, cometida 
por agentes da Segurança Pública. No entanto, essa atividade ainda se 
mantém, sendo necessário aprofundamento de ações de penalização e de 
natureza educativa da lei.

É importante salientar que o atual Presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro, militar da reserva, o qual também exerceu 
mandato no Legislativo como Deputado Federal por vinte e sete anos 
consecutivos, durante toda sua carreira política e, inclusive no período 
eleitoral em que se candidatou a Presidência, manifestava-se a favor da 
tortura, tornando recorrente e banal o discurso de ódio nas redes sociais, 
que vinha a legitimar de maneira conotativa, o cometimento desse crime. 
Dessa forma, pode-se afirmar que aproximadamente 58 milhões de 
eleitores brasileiros afinizaram-se com esse discurso tido como populista, 
já que prega entre outras práticas, a “justiça com as próprias mãos” e o 
extermínio de uma parcela da população, tais como opositores políticos, 
negros e homossessuais, assim como pregava-se no período ditatorial 
brasileiro.

Logo, podemos crer que a sociedade caminha no sentido de apoiar 
práticas de tortura e maus-tratos, bem como de desconhecer em elevado 
grau de razoabilidade, as legislações criminalizadoras desses delitos e 
ainda que a herança autoritária da ditadura militar pôde favorecer esses 
atos e violações. Nesse contexto, a importância acadêmica da pesquisa é 
marcante, já que poderá contribuir para o amadurecimento do tema e o 
aperfeiçoamento das instituições.

 Assim, tendo em vista os relatórios e relatos sobre os crimes 
de tortura, conclui-se que, mesmo com o aparato legislativo nacional 
e internacional que busca dar fim a este crime, essa prática continua 
recorrente nas ruas e instituições prisionais, tendo como praticante o 
servidor do Estado, o qual em regra, não é penalizado por seus crimes, 
trazendo-nos o mérito de que a falta de sansão penal aos torturadores, faz 
com que essa prática se perpetue.
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A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 
E A (IN)EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA 

RECIPROCIDADE, MANIFESTADO PELA VIA 
DIPLOMÁTICA

Max Vinícius Castro dos Santos
Aline Antunes Gomes

1 Introdução

Em razão da crescente globalização, os limites territoriais já não 
são mais obstáculos para os negócios jurídicos, existindo muitas relações 
transnacionais e as vezes condutas consideradas lícitas em um país que 
são consideradas ilícitas no local onde são executadas, pois os códigos 
internos, de cada Estado, são diferentes. 

Ao passo que o código interno de um país for desrespeitado e 
o infrator não residir no território de jurisdição dessas normas, ou 
residir, mas suas condutas foram realizadas fora do território nacional e 
gerarem conflitos entre as legislações, tem-se a necessidade de haver uma 
cooperação jurídica internacional, para que a soberania nacional não seja 
colocada em risco. 

O legislador inovou ao tratar da cooperação jurídica internacional 
no Código de Processo Civil, pois tal matéria nunca teve antes tanto 
espaço no ordenamento jurídico brasileiro. Entende-se por cooperação 
jurídica internacional um conjunto de técnicas que permite a dois Estados 
colaborar entre si para buscar o cumprimento de seus interesses fora do 
seu território de jurisdição.

O legislador do Código de Processo Civil de 2015 reservou o 
Capítulo II, Título II para tratar da Cooperação Internacional. Por meio 
dessa regulamentação, o Estado busca uma autorização para que seu 
ordenamento jurídico tenha efetividade no território do cooperante. 
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O artigo 26 do referido código traz alguns requisitos que deverão 
ser observados na cooperação jurídica internacional. Logo em seguida, 
o parágrafo 1º prevê que na ausência de tratados, a cooperação jurídica 
internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada 
por via diplomática. A justificativa dada para invocação do princípio da 
reciprocidade na cooperação internacional se dá no sentindo da celeridade 
processual e que os interesses dos Estados sejam alcançados.

Assim, considerando que o princípio da reciprocidade é tido como 
um dos princípios fundamentais para a cooperação jurídica internacional, 
sendo meio de auxílio para a resolução de conflitos transnacionais, a 
pesquisa possui a seguinte problemática: a aplicação do princípio da 
reciprocidade na cooperação jurídica internacional é um mecanismo 
eficaz na resolução de conflitos transnacionais?

A hipótese, por sua vez, foi formulada no seguinte sentido: a 
cooperação jurídica internacional na ausência de tratados poderá realizar-
se com base no princípio da reciprocidade, conforme artigo 26, parágrafo 
1º da Lei nº 13.105/15. A discordância para com a aplicação desse 
princípio se dá em face de que ele, em certos momentos, não atende aos 
interesses do Estado e pode ser usado para outros fins, principalmente 
para atender aos interesses políticos partidários.

Conforme fonte extraída da G1.com, por dia, cerca de 800 
venezuelanos entram no Brasil pela cidade de Pacaraima (RR), gerando 
uma grave crise naquela região, esse é um problema que deve ser resolvido, 
pois o estado de Roraima não tem mais condições de continuar recebendo 
imigrantes. A cooperação jurídica internacional pode vir a ser um dos 
instrumentos usados no intuito de solucionar essa crise. Ainda, consta no 
Portal da Uol, que a Operação Lava-Jato, já registrou mais de 500 pedidos 
de cooperação jurídica internacional, e esse número tende a aumentar na 
medida em que a operação vai avançando. Diante disso, e da crise de 
representatividade vivida na sociedade atual, tem-se a importância do 
tema na presente realidade política, social e econômica.

O tema é revestido de importância também na seara acadêmica, 
já que a cooperação jurídica internacional tende a crescer conforme a 
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globalização aumenta, e o instrumento será muito utilizado cabendo aos 
futuros profissionais das áreas jurídicas a compreensão dos mecanismos 
de cooperação jurídica internacional.

O objetivo geral da pesquisa, dessa forma, é analisar se o 
princípio da reciprocidade, manifestado pela via diplomática, é eficaz na 
cooperação jurídica internacional na falta de tratados internacionais que 
o Brasil seja signatário. Para realizar essa análise, o artigo foi estruturado 
em duas seções. Na primeira, há uma discussão sobre os aspectos gerais e 
os mecanismos de cooperação jurídica internacional. Já na segunda seção, 
há uma abordagem sobre a aplicabilidade do princípio da reciprocidade, 
manifestado pela via diplomática.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa bibliográfica, elaborada a 
partir de livros, artigos científicos e legislações. O método de abordagem 
utilizado é o hipotético-dedutivo, por meio do qual se origina um problema, 
e se busca uma solução para ele a partir de hipóteses e eliminações de 
erros, que no caso da pesquisa é analisar se o princípio da reciprocidade é 
ou não eficaz na cooperação jurídica internacional. 

Com relação aos métodos de procedimentos, são utilizados o 
histórico e o comparativo. A aplicabilidade desses métodos se justifica 
porque em um primeiro momento, é feita a apresentação da evolução 
histórica dos meios e mecanismos de cooperação jurídica internacional 
que já foram aplicados no ordenamento jurídico brasileiro. No segundo 
momento é feita uma comparação com os mecanismos de cooperação 
jurídica internacional, levando em conta a aplicação do princípio da 
reciprocidade, manifestado pela via diplomática, na falta de tratados que 
o Brasil seja signatário.

Salienta-se, ainda, que o conteúdo objeto do presente trabalho 
se enquadra na linha de pesquisa Constituição, Processo e Democracia, 
do Grupo de Pesquisas Jurídicas (GPJUR) do Curso de Direito da 
Universidade de Cruz Alta, em razão de apresentar matéria processual 
voltada aos direitos fundamentais de todos os brasileiros, pois com a 
soberania nacional ameaçada, os demais direitos não se farão presentes, 
vindo assim ao encontro dos objetivos da referida linha de pesquisa.
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2 Aspectos gerais e mecanismos de cooperação jurídica internacional

 Esta seção tem por finalidade fazer uma contextualização da 
cooperação jurídica internacional, desde sua origem no cenário mundial, 
passando pela sua incorporação no ordenamento jurídico brasileiro, 
até a entrada em vigor da Lei nº 13.105/15, que atualmente regula esse 
instrumento.

Para o correto entendimento da cooperação jurídica internacional 
é necessário um estudo conjunto com o Direito Internacional, este que 
nos últimos anos, dentre os ramos do direito, é o que mais tem evoluído, 
influenciando em todos os aspectos da vida humana. A justificativa 
apontada pelos doutrinadores para explicar o avanço desse ramo, se dá 
em consequência da globalização, já que não existe mais um Estado que 
consiga viver totalmente isolado (THEODORO JÚNIOR, 2015).

 A cooperação jurídica internacional surgiu como um instrumento 
de Direito Internacional, que tem por finalidade regular os interesses dos 
Estados, com o objetivo de que suas leis tenham efetividade fora dos 
limites da jurisdição. E essas relações interestatais não existem de hoje, 
mesmo na Idade Antiga ou Antiguidade os povos já se relacionavam entre 
si, e criavam meios para que o interesse mútuo fosse alcançado. Desde o 
primeiro acordo de cooperação que se tem notícia, o Tratado de Kadesh 
ou Tratado Egípcio-Hitita, constatou-se a importância de resolver os 
litígios de forma harmônica. O tratado foi um acordo de paz celebrado 
entre o Faraó Egípcio Ramsés II e o Rei Hitita Hatusil III. O objetivo 
do acordo foi o de criar e manter a relação de paz entre as duas partes. 
Conforme Salomão (2014, p. 5):

No Egito antigo, a Batalha de Kadesh travada na Síria durante o 
reinado de Ramsés II, contra o Império dos Hititas em 1278 a.C., 
apresentou a existência de características diferentes sobre a lógica dos 
conflitos na época. A batalha teve início com base no desejo hitita de 
expulsar os egípcios da antiga Fenícia e da terra de Canaã, hoje Líbano 
e Israel. O domínio egípcio na região do mediterrâneo era combatido 
por vários impérios e esta guerra envolveu quase que a totalidade dos 
impérios do território, o que veio a causar a iminente derrota Hitita. 
A relevância do término desta guerra foi a elaboração do primeiro 
tratado internacional de não agressão conhecido da história. 
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 O Acordo de Kadesh pôs fim à guerra e evitou inúmeras mortes, 
o que denota que mesmo em tempos mais remotos, o ser humano já via a 
importância do término dos conflitos de forma pacífica. 

 Na Idade Média, a igreja teve grande influência no 
desenvolvimento do Direito Internacional. O Papa era considerado o 
árbitro das relações internacionais e tinha autoridade para liberar um 
chefe de Estado do cumprimento de um tratado. Uma das contribuições 
da igreja naquela época foi a humanização das guerras, a partir da 
formulação dos seguintes conceitos: a Paz de Deus (pela primeira vez na 
história, distinguia-se os combatentes dos não-combatentes); a Trégua de 
Deus (a suspensão dos combates durante os domingos e nos dias santos); 
e a noção de Guerra Justa, que ocorria apenas quando houvesse a violação 
de um direito e pretendesse reparar um mal (NOVO, 2018).

 Na Idade Moderna, houve o nascimento do direito internacional 
como é conhecido hoje. A Paz de Vestfália, do início dessa época, é 
um marco das relações internacionais, que pôs fim a Guerra dos Trinta 
Anos e reconheceu oficialmente as Províncias Unidas e a Confederação 
Suíça. Por essa razão, a Paz de Vestefália costuma ser o marco inicial do 
Direito Internacional clássico e uma das bases de estudo das Relações 
Internacionais, pois estabeleceu os princípios que caracterizam o Estado 
moderno, destacando-se a soberania, a igualdade jurídica entre os Estados, 
a territorialidade e a não intervenção (NOVO, 2018).

 Além disso, o Século XIX contribuiu para o desenvolvimento do 
direito internacional moderno, com a criação dos primeiros organismos 
internacionais, com vistas a regular assuntos transnacionais, e a primeira 
das Convenções de Genebra, dentre inúmeras iniciativas (NOVO, 2018).

 No Século XX, com a criação das Nações Unidas, o trabalho 
de codificação e a proliferação de tratados, surgiu a necessidade de 
acompanhamento do intenso intercâmbio internacional no mundo 
contemporâneo. Do mesmo modo, no período pós-guerra do século XX, 
foram criados inúmeros tratados e acordos com o intuito de garantir a paz 
e criar relações internacionais mais justas. Nesse contexto, Durães (2011, 
p. 6) afirma que: 
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Os tratados, cada vez são mais revestidos de importância 
principalmente pelos direitos humanos, que são aceitos mais rápidos, 
devido sua importância. Os tratados podem entrar em um estado em 
qualquer patamar hierárquico e por isso gozam de maior facilidade 
para aceitação, mesmo em alguns casos não sendo respeitados 
levando em conta os interesses pessoais, ou por parte de uma minoria 
que ostenta um grade poder de manipulação, podendo segurar a 
implantação de novas normas que beneficiem a sociedade como um 
todo.

 No Brasil, esse instrumento foi inserido no ordenamento jurídico 
pátrio na Constituição Federal de 1934 que outorgava o controle e o uso 
da cooperação ao Supremo Tribunal Federal, um controle basicamente 
administrativo, para analisar pedidos de cooperação jurídica internacional 
como forma de zelar pelo respeito à ordem jurídica pública nacional. Nas 
constituições subsequentes (1937, 1946, 1967 e 1988) este controle se 
manteve com o STF, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 
45/2004, que passou a competência ao Superior Tribunal de Justiça para 
reconhecer e homologar sentenças estrangeiras, bem como a concessão 
do Exequatur às cartas rogatórias (THEODORO JÚNIOR, 2015).

 A discussão acerca da temática sempre esteve presente no âmbito 
jurídico. Mas, foi como advento da Lei nº 13.105/15, que a matéria foi 
regulamentada e passou a ter a importância devida. O Código de Processo 
Civil consolidou os princípios e regras aplicáveis à cooperação jurídica 
internacional, a fim de “nortear os julgados”, tendo em vista que essa 
“inovação solidifica a temática tanto para os tribunais, quanto para o 
Executivo e demais partes interessadas” (MOSCHEN; VALESCA; 
COSTA, 2017 p. 4).

 A força normativa dada a cooperação jurídica internacional com 
a entrada em vigor da Lei nº 13.105/15 ressaltou a importância desse 
instrumento para atual sociedade, em razão da crescente globalização, 
em que os limites territoriais já não são mais obstáculos para os negócios 
jurídicos, existindo muitas relações transnacionais. Conforme Theodoro 
Júnior (2015, p. 206):

O novo Código atribuiu maior importância à cooperação internacional, 
levando em conta a necessidade de colaboração entre os Estados, em 
razão da crescente globalização. Atualmente é impossível imaginar-
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se um Estado completamente ilhado e centrado em seus limites 
territoriais. Cada vez mais as pessoas estão em interação, seja na 
área econômica, comercial, jurídica ou social, e as distâncias não são 
mais vistas como obstáculos ao intercâmbio. Essa movimentação de 
pessoas, bens e dinheiro, a par de incrementar a economia mundial, 
reclama uma maior assistência entre os Estados para assegurar o pleno 
funcionamento da Justiça, quer para a execução de atos processuais, 
quer para a colheita de provas ou simples troca de informações.

 Importante, nesse contexto, destacar que cooperação jurídica 
internacional é matéria de direito processual civil e não de direito 
internacional, como facilmente é confundida. O Código de Processo Civil 
não traz um conceito de cooperação jurídica internacional, motivo pelo 
qual cabe a doutrina conceituar esse instrumento. 

 Conforme Bueno (2016, p. 128), a cooperação internacional, é o 
[...] “conjunto de técnicas que permitem a dois Estados colaborar entre si 
em prol do cumprimento fora de seus territórios com medidas jurisdicionais 
requeridas por um deles”. Já Gonçalves (2017, p. 142) afirma se tratar das 
[...] “situações em que um Estado necessita da cooperação do outro para 
a melhor aplicação da justiça, bem como para fazer valer as decisões por 
ele proferidas”.

A cooperação jurídica internacional, assim, serve para assegurar 
que a soberania do Estado seja respeitada. Pois, se não houvesse essa 
colaboração, muitas decisões acabariam sem efeitos, tendo em vista 
a impossibilidade de serem cumpridas fora dos limites jurisdicionais 
(THEODORO JÚNIOR, 2015). 

 A soberania é essencial para existência do Estado, uma vez que 
se caracteriza como um de seus elementos de formação. Conforme Maluf 
(2013, p. 30), o Estado é “uma criação da vontade humana”, é o “órgão 
executor da soberania nacional”, que se destina a manter a lei e ordem 
dentro de uma sociedade, de forma que as pessoas se relacionem de 
maneira harmônica e consigam se desenvolver. 

Segundo Dalari (1998), a formação do Estado, a partir de um 
conceito moderno, apareceu pela primeira vez em 1513, na obra “O 
Príncipe”, de Maquiavel e é constituído por três elementos básicos, 
quais sejam, povo, território e soberania. O Estado é uma ordem 
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jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em 
determinado território. 

No Estado Democrático de Direito, o povo é o titular do seu poder. 
A Constituição Federal de 1988, no parágrafo único do artigo 1º, deixa 
clara essa afirmação, já que todo poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente. Logo, no Estado 
Democrático de direito o povo não é apenas um elemento sociológico, 
mas é também elemento normativo, jurídico e político.

Já o território é o elemento espacial do Estado. É nele que o Estado 
afirma seus direitos de soberania e governo. Esse espaço é jurídico, 
político, moral, ético e humano, pois é onde vive seu povo. Por outro 
lado, o território também contempla as riquezas minerais e naturais do 
Estado (DALARI, 1998).

A soberania, elemento do estado que será mais aprofundado 
por se tratar de uma das matérias centrais deste artigo, está prevista no 
artigo 1º inciso I1, da Constituição Federal de 1988, que a trata como um 
fundamento da República Federativa do Brasil. Segundo Dalari (1998), 
a soberania tem sido interpretada de duas maneiras: a primeira é como 
sinônimo de independência, de modo que os governantes tentam mostrar 
para o seu povo que não são mais submissos a qualquer outro país ou 
potência estrangeira. E a segunda como a expressão do poder jurídico, 
no sentido de que dentro do seu território de jurisdição, é o Estado quem 
toma as últimas decisões. 

Para Maluf (2013, p. 35), [...] “a exata compreensão do conceito 
de soberania é pressuposto necessário para o entendimento do fenômeno 
estatal, visto que não há Estado perfeito sem soberania”. Trata-se, pois, 
de um fundamento que não pode ser limitado por nenhum outro poder, 
uma vez que um não tem como prosperar, se desenvolver, crescer, sem 
que seja soberano para tomar decisões e, se necessário, aplicar sanções. 
Dalari (1998, p. 34), afirma, ainda, que:

1 Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: I - a soberania; [...]



  333Reflexões sobre o Direito Internacional e a Singularidade
dos Sistemas Jurídicos

[...] é obvio que a afirmação de soberania, no sentido de independência, 
se apoia no poder de fato que tenha o Estado, de fazer prevalecer 
sua vontade dentro de seus limites jurisdicionais. A conceituação 
jurídica de soberania, no entanto, considera irrelevante, em princípio, 
o potencial de força material, uma vez que se baseia na igualdade 
jurídica dos Estados e pressupõe o respeito recíproco, como regra 
de convivência. Neste caso, a prevalência da vontade de um Estado 
mais forte, nos limites da jurisdição de um mais fraco, é sempre um 
ato irregular, antijurídico, configurando uma violação de soberania, 
passível de sanções jurídicas. E mesmo que tais sanções não possam 
ser aplicadas imediatamente, por deficiência de meios materiais, o 
caráter antijurídico da violação permanece, podendo servir de base 
a futuras reivindicações bem como à obtenção de solidariedade de 
outros Estados.

O Brasil, assim, é soberano nos limites da sua jurisdição, contudo, 
não tem autonomia direta para que suas leis sejam cumpridas fora do 
seu território, é para isso que existe a cooperação jurídica internacional, 
para que as normas brasileiras consigam produzir efeitos fora do território 
jurisdicional que compete ao país. 

Conforme Bueno (2016, p. 71), a jurisdição é o primeiro instituto 
fundamental do direito processual civil, que deve ser entendida como uma 
parcela de poder exercitada pelo Estado-Juiz, o Poder Judiciário, em sua 
função típica. É como se o Estado passasse uma parte do seu poder para 
que o Judiciário cumprisse com a sua função. Para Neves (2016, p. 71):

Entendida como poder, a jurisdição representa o poder estatal de 
interferir na esfera jurídica dos jurisdicionados, aplicando o direito 
objetivo ao caso concreto e resolvendo a crise jurídica que os 
envolve. Há tempos se compreende que o poder jurisdicional não 
se limita a dizer o direito (juris-dicção), mas também de impor o 
direito (juris-satisfação). Realmente de nada adiantaria a jurisdição 
dizer o direito, mas não reunir condições para fazer valer esse direito 
concretamente. Note-se que a jurisdição como poder é algo que 
depende essencialmente de um Estado organizado e forte o suficiente 
para interferir concretamente na esfera jurídica de seus cidadãos. 

Essa jurisdição possui um limite, pois as decisões proferidas por 
juízes nacionais só produzem efeitos nos limites geográficos da federação, 
não podendo refletir fora da jurisdição, salvo se houver permissão do país 
estrangeiro para que isso ocorra. Montenegro Filho, (2016, p. 57), nesse 
sentido, afirma que:
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[...] o magistrado deve aplicar as leis processuais vigentes no território 
nacional, eliminando a aplicação da norma estrangeira eventualmente 
transcrita na petição inicial da ação, “eleita” pelas partes como de 
referência para o julgamento da questão. Contudo, em algumas 
situações, atos processuais praticados fora dos limites da jurisdição 
nacional são recepcionados, como os decorrentes da expedição de 
carta rogatória para país estrangeiro, solicitando ao magistrado a 
produção de uma prova, o aperfeiçoamento da citação do réu etc. 
Nesses casos, prestigia-se a forma procedimental, o modo como 
os atos foram cumpridos, à luz da legislação estrangeira (lex fori), 
aproveitando-se o magistrado nacional do resultado da diligência 
delegada.

Portanto, quando os limites territoriais não permitem ao Estado 
o cumprimento de sua função jurisdicional, surge o instrumento da 
cooperação jurídica internacional, para que a soberania nacional seja 
respeitada.

O artigo 262 do Código De Processo Civil determina que a 
cooperação jurídica internacional será regida por tratado que o Brasil faça 
parte, sendo obrigatória a observância das garantias do devido processo 
legal; a “igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros”, a 
“publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo”; a “existência 
de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de 
cooperação; e a “espontaneidade na transmissão de informações a 
autoridades estrangeiras”.

Já o artigo 273 traz os mecanismos para que essa cooperação 
seja alcançada, quais sejam, “citação, intimação e notificação judicial 

2 Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil 
faz parte e observará: I- o respeito às garantias do devido processo legal no Estado 
requerente; II- a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou 
não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-
se assistência judiciária aos necessitados; III- a publicidade processual, exceto nas 
hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou no do Estado requerente; IV- a 
existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação; 
V- a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. [...]

3 Art. 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto: I- citação, intimação e 
notificação judicial e extrajudicial; II- colheita de provas e obtenção de informações; 
III- homologação e cumprimento de decisão; IV- concessão de medida judicial de 
urgência; V- assistência jurídica internacional; VI- qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial não proibida pela lei brasileira.
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e extrajudicial”; a “colheita de provas e obtenção de informações”; a 
“homologação e cumprimento de decisão”; a “concessão de medida 
judicial de urgência; assistência jurídica internacional”; ou “qualquer 
outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira”. 

De acordo com Theodoro Júnior (2015), a cooperação jurídica 
pode se dar de duas formas: ativa e passiva. A ativa caracteriza-se 
quando o Brasil requer a cooperação; já a passiva ocorre quando o Estado 
Brasileiro for requerido na cooperação. 

Quanto aos mecanismos de cooperação, existem dois tipos: o 
auxílio direto e a carta rogatória. A carta rogatória tem a finalidade de 
realizar intimações, citações, notificações judiciais, proceder a colheita 
de provas e obtenção de informações, assim como o cumprimento de 
decisão interlocutória, “sempre que o ato estrangeiro constituir decisão 
a ser executada no Brasil”, que precisará passar pelo Exequatur junto ao 
Superior Tribunal de Justiça (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 208). 

A expressão Exequatur advém do latim e significa “execute-se”, 
“cumpra-se”. Trata-se de um documento que autoriza o cumprimento de 
cartas rogatórias e a homologação de sentenças estrangeiras no Brasil. 
Uma vez concedido o Exequatur, o documento será remetido ao juiz 
federal do Estado para ser cumprido e, depois disso, devolvido ao Superior 
Tribunal de Justiça para seja remetido ao país de origem (THEODORO 
JÚNIOR, 2015).

A competência do Superior Tribunal de Justiça para elaborar o 
Exequatur, que antes era do Supremo Tribunal Federal, foi concedida com 
a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45/2004. Porém, por se 
tratar de matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça criou a 
Resolução nº 9/054, que é usada para nortear os pedidos de Exequatur, 
que foi elaborada com base no Regulamento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, juntamente com a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB).

Já o auxílio direto, conforme Bueno (2016, p. 129), é uma técnica 

4 Dispõe, em caráter transitório, sobre com petência acrescida ao Superior Tribunal de 
Justiça pela Emenda Constitucional nº 45/2004.
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de cooperação internacional “que torna dispensável a expedição de carta 
rogatória para viabilizar não só a comunicação, mas também a tomada de 
providências solicitadas entre Estados”. Sua regulamentação está prevista 
no artigo 28 do Código de Processo Civil, que afirma que “cabe auxílio 
direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade 
jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil”.

Com a dispensa do uso da carta rogatória, já que essa depende de 
um juízo de delibação, fica evidenciado que o auxílio direto tem o intuito 
de facilitar a cooperação. Com base nisso, Theodoro Júnior (2015, p. 208) 
afirma que:

O auxílio direto é cabível, no âmbito das práticas judiciais, quando 
a medida pretendida decorrer de ato decisório de autoridade 
jurisdicional estrangeira não submetido a juízo de delibação no Brasil 
(NCPC, art. 28), i.e., decisão que, segundo a lei interna nacional, 
não dependa de homologação pela justiça brasileira. Se houver tal 
necessidade, a cooperação só ocorrerá pelas vias judiciais previstas 
para a homologação de sentenças estrangeiras (arts. 960 a 965). A 
cooperação internacional, todavia, não se restringe aos atos do 
Poder Judiciário. Muitas vezes, a medida solicitada é de natureza 
administrativa e pode ser prestada, por exemplo, por meio de 
informações dos registros públicos, atos policiais ou alfandegários 
etc., quando então poderá, até mesmo, ser atendida sem participação 
direta da justiça.

O auxílio direto, dessa forma, tem por objeto a obtenção e a 
prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e processos 
administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso, colheita de provas, 
salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro, de 
competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira e qualquer outra 
medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira (BUENO, 
2016).

Portanto, o auxílio direto, é um mecanismo que tem por finalidade 
ajudar o Estado a estender a sua jurisdição além dos limites territoriais. 
Deve ser requisitado pela autoridade central brasileira, que segundo 
definição do artigo 26, parágrafo 4º5 do Código de Processo Civil, é 

5 Art. 26. [...] § 4º. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na 
ausência de designação específica. 
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o Ministério da Justiça, na ausência de designação específica; ou o 
Ministério Público, quando for considerado autoridade central, conforme 
previsão do artigo 33 do Código de Processo Civil6. 

Quando o pedido de auxílio direto partir de autoridade estrangeira, 
não necessita da participação do Poder Judiciário, mas sim da autoridade 
central. Segundo Theodoro Júnior (2015, p. 208):

Na hipótese de o ato solicitado pela autoridade estrangeira não 
necessitar da participação do Poder Judiciário, a própria autoridade 
central adotará as providências necessárias ao seu cumprimento, 
recorrendo às autoridades administrativas competentes (art. 32). Se, 
todavia, o ato demandar participação judicial, a autoridade central 
encaminhará o pedido à Advocacia-Geral da União, para que requeira 
em juízo a medida solicitada (art. 33, caput). Compete ao Juízo 
Federal do lugar em que deva ser executada a medida, a apreciação 
do pedido de auxílio direto passivo, sempre que seu atendimento 
importe atividade jurisdicional (art. 34). Se forem conferidas ao 
Ministério Público as funções de autoridade central, no procedimento 
da cooperação internacional, não haverá necessidade de intervenção 
da Advocacia-Geral da União. O próprio Ministério Público requererá 
a medida jurisdicional cabível diretamente ao juiz federal competente 
(art. 33, parágrafo único).

O artigo 357 do Código de Processo Civil, que também versava 
sobre a carta rogatória, foi vetado com o intuito de garantir maior 
importância e utilização ao auxílio direto. Conforme Bueno (2016, p. 
131) “O art. 35, que também disciplinava a carta rogatória, foi vetado 
quando da promulgação do CPC de 2015. As consequências de seu veto 
– ampliar o campo de atuação do auxílio direto”. Para Theodoro Júnior 
(2015, p. 209):

Pelo art. 35, do Projeto que se converteu na Lei 13.105/2015 (NCPC), 

6 Art. 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará 
à Advocacia-Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Parágrafo 
único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for 
autoridade central.

7 Art. 35. Dar-se-á por meio de carta rogatória o pedido de cooperação entre órgão 
jurisdicional brasileiro e órgão jurisdicional estrangeiro para prática de ato de citação, 
intimação, notificação judicial, colheita de provas, obtenção de informações e 
cumprimento de decisão interlocutória, sempre que o ato estrangeiro constituir decisão 
a ser executada no Brasil.
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a carta rogatória seria o meio exclusivo de cooperação internacional 
para cumprimento dos atos acima enumerados. O veto da Presidência 
da República a tal dispositivo justificou-se pela inconveniência 
desta exclusividade, que poderia afetar a celeridade e efetividade da 
cooperação, de maneira que seria oportuno permitir-se, na espécie, 
também a via do auxílio direto. Apesar disso, o Código mantém a 
exigência de carta rogatória, submetida a exequatur do STJ, quando 
for o caso de decisão interlocutória estrangeira que tenha de ser 
executada no Brasil (art. 515, IX).

A vedação do artigo foi, nesse sentido, no intuito de garantir maior 
celeridade processual, que é um dos princípios do direito processual civil.

Ressalta-se, contudo, que esses mecanismos de cooperação são 
utilizados, como regra, quando existem tratados internacionais assinados 
entre os países envolvidos. Entretanto, no caso de falta de Tratado 
internacional, o artigo 26, parágrafo 1º afirma que a relação de cooperação 
poderá acontecer com base na reciprocidade, manifestada pela via 
diplomática. Reciprocidade é um princípio de direito internacional que 
foi trazido para o processo civil, e é objeto de análise da próxima seção.

3 O princípio da reciprocidade, manifestado pela via diplomática

O objetivo desta seção é explicar o conteúdo do princípio da 
reciprocidade, bem como questionar se tal princípio é eficaz nas relações 
transnacionais, na ausência de tratados que o Brasil seja signatário.

A palavra reciprocidade tem a sua origem do latim reciprocus, 
que significa aquilo que é recíproco, ou seja, situações em que são 
estabelecidas condições mútuas ou correspondentes. Implica igualdade 
de direitos, de obrigações e benefícios.8

O princípio da reciprocidade constitui um dos princípios basilares 
da ideia de cooperação entre os povos. Trata-se de instituto que possui 
natureza ao mesmo tempo política, jurídica e negocial, que leva um 
Estado a atender ou não o requerimento de cooperação de outro ente 
soberano. Consiste em um tratamento mútuo entre as partes para que 

8 Informação retirada do site Meus Dicionários. Disponível em: https://www.
meusdicionarios.com.br/reciprocidade. Acesso em 30 abr. 2019.
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ambas consigam, de forma pacífica, alcançar seus interesses (FEITOSA 
NETO; LIMA, 2016).

 A reciprocidade apareceu pela primeira vez no ordenamento 
jurídico brasileiro no período imperial, por meio do Decreto nº 855, de 8 
de novembro de 1851, que regulamentava as isenções e atribuições dos 
agentes consulares estrangeiros que podiam intervir na arrecadação e 
administração das heranças dos súditos de seus Estados, tendo em vista a 
condição de reciprocidade. Além disso, havia o Decreto nº 6.982 de 27 de 
julho de 1878, que regulava a execução de sentenças, civis ou comerciais, 
de tributos estrangeiros; e trazia a reciprocidade no artigo 1º, parágrafo 1º, 
dispondo sobre os requisitos para execução das sentenças estrangeiras no 
Brasil (FEITOSA NETO; LIMA, 2016).

A Constituição Federal de 1988, lei maior do direito brasileiro, 
refere-se à reciprocidade no artigo 12, parágrafo 1º, no qual “Aos 
portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade 
em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao 
brasileiro, salvo os casos previstos nesta constituição”. Além disso, há 
previsão no artigo 178, caput, com os seguintes termos “A lei disporá 
sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, 
quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos 
firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade”.

Do mesmo modo, o Lei de Migração, Lei nº 13.445/2017, traz a 
previsão da reciprocidade no tocante aos vistos, no artigo 9º, inciso I9, 
cuja burocracia para a concessão do visto poderá ser simplificada em caso 
de reciprocidade. 

Atualmente, o artigo 26 do CPC, no seu parágrafo 1º10 diz que na 
falta de tratado, a cooperação internacional poderá acontecer com base 
na reciprocidade, manifestada pela via diplomática. Assim, caso não 
exista um tratado entre os Estados, a cooperação pode se dar com base no 

9 Art. 9º Regulamento disporá sobre: I- requisitos de concessão de visto, bem como de 
sua simplificação, inclusive por reciprocidade; [...].

10 Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz 
parte e observará: [...] § 1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional 
poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática.
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princípio da reciprocidade. Porém, não se exige reciprocidade nos casos 
de homologação de sentença estrangeira, pois ela deve ser requerida 
perante o Superior Tribunal de Justiça e não é necessário demonstrar que 
a jurisdição de outro país também admite a homologação de sentença 
brasileira.

O princípio da reciprocidade não é novo no ordenamento jurídico 
pátrio, pois já existia, no Brasil, em previsões anteriores, previsão legal. 
Conforme Mello (2000, p. 88):

O princípio da reciprocidade não é novo e é encontrado em tratados 
que datam dos séculos XI e XIII. Ele tem dominado a vida jurídica 
internacional, sendo aplicado tanto no caso de respeito às normas 
internacionais, como no caso de violação. A reciprocidade é a medida 
da igualdade, que é obtida por reação, ou seja, ela é a igualdade 
dinâmica. A sua finalidade é atingir um equilíbrio. A fim de que ele 
funcione é necessário como pressuposto aceitar o outro como sujeito 
de direito. Ela está na fronteira do fato e do direito e possui uma 
natureza política, jurídica e lógica.

 A reciprocidade, assim, é um sistema de troca de favores entre 
indivíduos ou grupos, em que o interesse mútuo é alcançado. O grande 
problema da utilização da reciprocidade, é que ela torna a cooperação 
jurídica internacional, em certos momentos, um jogo de interesses, 
especialmente diante da crise política e moral vivida na sociedade atual. 
Utilizar um princípio que dá tanta autonomia aos representantes do Estado 
pode ser uma ameaça para a soberania estatal. Para Sousa (2005, p. 156): 

Reciprocidade é a necessidade de reconhecer o interesse mútuo 
das obrigações no sistema internacional. Ela é a base para todas 
as relações internacionais. Concorre para manter o conceito de 
soberania vivo, pois o cumprimento recíproco das obrigações entre 
os Estados, mantem o poder soberano e integral e ativo dentro do 
território de cada um. Se a reciprocidade não existisse, a organização 
do mundo serie muito diferente. Talvez fosse um império universal ou 
mundo composto por multidões de cidades-estados. Em todo caso, a 
humanidade decidiu se organizar com Estados distintos. E para esse 
sistema sobreviver a reciprocidade é essencial.

 O princípio da reciprocidade, dessa forma, pode ser a principal 
forma de negociação entre os Estados. Ao incentivar concessões de 
novas vantagens jurídicas, com respeito às normas internacionais, a 
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reciprocidade consegue mostrar o seu aspecto positivo e promover 
acordos de cooperação. No aspecto negativo, pode ser usada para punir 
as violações de direitos, com base em represálias (MAZZUOLI, 2015).

Logo, o princípio da reciprocidade tem uma ampla aplicabilidade no 
direito internacional e nas relações internacionais. Diz respeito a garantia 
dos direitos de estrangeiros em território nacional. Porém, esses direitos 
apenas serão atribuídos, se também forem concedidos aos brasileiros no 
território nacional do estrangeiro. No atual direito brasileiro, entretanto, 
não existe uma cláusula geral para impedir que o juiz nacional aplique o 
direito estrangeiro não recíproco (FEITOSA NETO; LIMA, 2016).

Os pedidos de cooperação com base na reciprocidade devem ser 
encaminhados ao Ministério da Justiça, que atua como autoridade central 
e é o responsável por conduzir a cooperação jurídica, bem como analisar 
os pedidos de auxílio, transmitindo os documentos para as autoridades 
estrangeiras, após um juízo de admissibilidade. Cabe, ainda, à autoridade 
central, evitar falhas na comunicação internacional, que pedidos em 
desacordo com os pressupostos processuais tenham prosseguimento, e 
impedir que sejam usados mecanismos de cooperação inadequados a cada 
situação (FEITOSA NETO; LIMA, 2016).

A crítica trazida para aplicação do princípio da reciprocidade, está 
na reciprocidade negativa, ou seja, quando é usada para punir violações 
de direito com base em represálias ou interesses particulares. Como no 
ordenamento jurídico brasileiro os pedidos de reciprocidade podem ser 
acolhidos ou rejeitados, sem qualquer fundamentação, quando esses 
pedidos forem registrados com base em ideologias políticas ou partidárias, 
a soberania nacional pode estar em risco. 

O princípio da reciprocidade, ao longo da história, foi usado para 
cumprir ou para violar o direito internacional. O bilateralismo sempre foi 
um problema nesse mecanismo que, muitas vezes, deixa de cumprir a 
norma para facilitar a negociação. Conforme Porto (2009, p. 8):

A reciprocidade, enquanto princípio jurídico, é limitada pela 
dificuldade de a ela se atribuir conteúdo preciso por meios jurídicos. 
E, embora a reciprocidade exprima ideia de retorno, ela pode 
igualmente ser encontrada na base da retorsão e das represálias, como 
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forma de justificação de qualquer assimetria de atitudes. A teoria 
jurídica ainda não lapidou esses conceitos, o que somente acontecera 
quando as ideias de equivalência e conexão, inerentes ao princípio 
da reciprocidade, forem aplicadas com maior rigor. São elas que 
fazem da reciprocidade um instrumento da justiça comutativa, e por 
consequência, um fator de progresso do direito internacional.

Outra crítica apontada na aplicação do princípio está nos limites 
da reciprocidade. Ela não nega a existência do princípio de troca mútua 
sob o ponto de vista econômico ou social, nem está propondo uma 
substituição das relações de troca por relações recíprocas. Apenas chama 
para uma dupla leitura, pois cada interpretação dos fatos pode manter 
vantagens e desvantagens, e trazer resultados dentre os quais alguns serão 
irreversíveis e produzirão efeitos erga omnes11 (FEITOSA NETO; LIMA, 
2016).

 A ausência de uma regulamentação específica constitui uma 
opção dos poderes públicos de escolherem se irão alcançar seus interesses 
pelo modo legal, ou simplesmente por relações recíprocas, que permitem 
ignorar a lei e criar alternativas. A falta de uma regulamentação específica 
ao princípio torna as relações um jogo de interesse.

Lourenço publicou no site Carta Capital, no dia 2 de maio de 
2012, uma matéria que trazia o seguinte questionamento “Reciprocidade 
Diplomática, solução ou revanchismo?”. Nesta matéria, a autora fazia 
uma crítica acerca da aplicação do princípio da reciprocidade na entrada 
dos espanhóis e demais estrangeiros em território brasileiro. Ela alerta 
que reciprocidade é a troca mútua entre duas pessoas ou grupos, e destaca 
que o Brasil prometeu uma reciprocidade para os espanhóis que não 
pode cumprir. Mesmo com a crise econômica, o sistema social do país 
europeu funciona melhor que o brasileiro. A saúde pública, por exemplo, 
é de qualidade e funciona para aqueles que estão em situação irregular. A 
educação é obrigatória para todas as crianças, inclusive para os filhos de 
ilegais. A Espanha tem muito mais a oferecer a um imigrante irregular do 
que o Brasil. Além disso, a Espanha pode ser uma porta de entrada para 

11  Expressão que significa que os efeitos serão para todos.
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toda a Europa, que mantém um padrão de vida similar12.

Portanto, não existe uma reciprocidade nesse caso, já que no 
Brasil não é oferecido o mesmo tratamento. Porém, esta promessa de 
reciprocidade foi usada para que o país consiga vantagens em negociações 
econômicas e políticas, ou seja, o uso do princípio foi com base em outros 
fins.

Do mesmo modo, Marchao publicou no site da Uol, no dia 
18 de março de 2019, uma matéria que vinha com o seguinte título 
“Reciprocidade diplomática: ‘não era regra, mas tradição’, dizem 
professores”. A matéria diz respeito a decisão do governo de retirar a 
exigência dos vistos para os imigrantes que queiram entrar no país desde 
que eles sejam oriundos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. 
A crítica está na não exigência de reciprocidade, ou seja, para o brasileiro 
que for ingressar nesses países é obrigatório o visto. Logo, neste caso, 
o princípio da reciprocidade foi deixado de lado para que o interesse 
econômico e político seja alcançado13.

Além disso, uma das situações que suscitou diversos pedidos de 
cooperação foi a Operação Lava Jato. Com início em 2014, é a maior 
operação de combate a corrupção já realizada no Brasil, conduzida 
pela Polícia Federal, que visa, principalmente, desmontar o esquema de 
lavagem dinheiro que movimentava centenas de milhões de reais. Nos 
cincos anos que está em curso já teve mais de sessenta fases e registrou 
mais de oitocentos e cinquenta pedidos de cooperação, encaminhados a 
quase cinquenta países, grande maiores dos pedidos se deu na área penal, 
tornando a cooperação jurídica internacional, por analogia, também 
matéria de direito penal. (PARANÁ PORTAL UOL, 2018).

Em matéria civil tramitaram cinquenta e três pedidos de cooperação 
jurídica internacional, sendo quarenta e nove passivos e quatro ativos. 

12 Informação retirada do site Carta Capital. Disponível em: https://dev.cartacapital.com.
br/mundo/reciprocidade-diplomatica-solucao-ou-revanchismo/. Acesso em 30 maio 
2019.

13 Informação retirada do site Uol. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/
internacional/ultimas-noticias/2019/03/18/reciprocidade-diplomatica-do-itamaraty-
nao-e-regra-mas-e-tradicao-quebrada.htm. Acesso em 30 maio 2019.
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As cooperações ativas são as solicitadas pela autoridade brasileira para 
a realização de diligências no estrangeiro, e as passivas são requeridas 
por autoridades estrangeiras para cumprimento de diligências no Brasil, 
e envolveram três países. Os pedidos ativos visam a comunicação de atos 
processais, enquanto os passivos visam a solução de litígios de valores 
mobiliários e são destinados a obtenção de prova e a comunicação de atos 
processuais (PARANÁ PORTAL UOL, 2018).

O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional da Secretaria Nacional da Justiça e Cidadania do Ministério 
da Justiça e Cidadania, lança anualmente a “Cooperação em Pauta”, 
uma espécie de cartilha que traz as novidades da cooperação jurídica 
internacional, assim como seus avanços e casos mais marcantes. Na 
sua edição de novembro de 2016, foi feita uma observação acerca da 
ampliação da base legal para a cooperação em matéria civil. Conforme a 
cartilha, a cooperação, de um modo geral, é mais efetiva e rápida quando 
os pedidos se dão com base em tratados. Isso é observado em todas as 
searas da cooperação.

Os pedidos podem ser apresentados em outros países sem a 
existência de tratados, por meio do princípio da reciprocidade manifestado 
pela via diplomática. Mas, conforme apresentado na cartilha, não 
raramente, os pedidos enviados ao exterior, com base em reciprocidade, 
são devolvidos sem qualquer análise, apenas com a observação que não 
existe tratado que norteie a cooperação. A cartilha, ainda, traz, que em 
muitos casos, após cinco a dez anos sem qualquer providência por parte 
das autoridades estrangeiras, o Brasil é consultado sobre a permanência 
do interesse nos antigos pedidos. Conforme Lopes (2016, p. 3):

Atentos a realidade morosa e pouco efetiva nos países de destino 
de grande parte dos pedidos de cooperação jurídica internacional 
em matéria civil tramitados com base em reciprocidade, ou seja, 
sem lastro em tratado, o MJC e o MRC vêm empreendendo esforço 
conjuntos para a incorporação de convecções multilaterais e para a 
negociação de tratados bilaterais e regionais.

Logo, entende-se que o princípio da reciprocidade só é eficaz 
quando aplicado com base em algum tratado que norteie a cooperação, 
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caso contrário, falta base jurídica para a aplicação. Portanto, esse 
princípio poderia ser substituído pelos princípios de direito processual 
civil transnacional, dando, assim, mais efetividade à cooperação.

Em 2004, na Roma, foi aprovado os Princípios de Direito 
Processual Civil Transnacional, criados pelo International Institute for 
de Unification of Private Law (Instituto Internacional para a Unificação 
do Direito Privado - UNIDROIT), organização intergovernamental 
independente, criada em 1926, com sede em Roma (Itália), voltada 
à harmonização e modernização do direito privado, de que o Brasil 
faz parte, e o, American Law Institute (Instituto de Direito Americano 
- ALI) instituto norte-americano de estudos e pesquisas, integrado por 
juristas, fundado em 1923 e sediado na Filadélfia (Estados Unidos). 
Esses princípios surgiram com a finalidade de regular o direito processual 
pelo mundo, e resolver, principalmente, os litígios oriundos das relações 
transnacionais, onde existe mais de um ordenamento jurídico norteando o 
liame, dando mais eficácia e efetividade ao processo civil, concorrendo, 
assim, para manutenção da soberania nacional. Segundo Pozzatti Junior 
(2010, p. 161):

Os princípios UNIDROIT-ALI constituem um verdadeiro código, a ser 
aplicado somente aos processos judiciais transnacionais e, no que não 
for regrado, permitem a aplicação subsidiária do direito processual do 
foro. Este ordenamento se limita a regular as controvérsias comerciais 
transnacionais, não porque as regras sejam inapropriadas para outros 
tipos de controvérsias, mas por razões de política legislativa. Dentre 
os seus princípios, está o da independência judicial, o da igualdade 
de oportunidades para as partes nacionais e estrangeiras, o efetivo 
acesso a justiça, a resolução rápida do conflito, a partir da ideia de que 
“justiça tardia, não é justiça, é justiça denegada”.

Entre esses princípios, destaca-se o princípio da independência 
e imparcialidade do tribunal e dos seus juízes, que tem a finalidade de 
que os tribunais e os seus juízes devem dispor de independência, a fim 
de resolver o litígio de acordo com os fatos e o direito. Os juízes, ainda, 
devem ter uma estabilidade no cargo, para que consigam proferir as suas 
sentenças sem levar em consideração quaisquer outros interesses que 
não seja a efetividade processual. Além disso, os tribunais e os juízes 
não podem aceitar comunicações acerca do processo sem que seja 
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do conhecimento de ambas as partes. E o tribunal deve ter um grande 
conhecimento jurídico e dispor de experiência, para que as decisões 
sejam eficazes (MAZZUOLI, 2015).

Os princípios de direito processual civil transnacional deveriam, 
assim, ser os norteadores de todas as relações que necessitem de 
cooperação jurídica internacional, já que os princípios surgiram com essa 
finalidade, de regular o direito processual civil internacional, ao contrário 
do princípio da reciprocidade que foi invocado no código brasileiro, e que 
não está cumprindo com a finalidade da cooperação jurídica internacional, 
que é garantir que a soberania do Estado seja respeitada fora dos seus 
limites de jurisdição.

4 Considerações finais 

A cooperação jurídica internacional está presente desde a Idade 
Antiga com o registro do primeiro tratado de cooperação história, o 
Tratado de Kadesh ou Tratado de Egípcio-Hitita. Na Idade Média, o Papa 
era o grande árbitro das relações internacionais e a igreja deixou algumas 
heranças para a cooperação, principalmente na área das guerras. Já na Idade 
Moderna, tem-se o grande marco do direito internacional e da cooperação 
jurídica internacional, com o tratado de Paz de Vestfália. Com a chegada 
da Idade Contemporânea, ocorreu um grande impulso da cooperação 
jurídica internacional. Foi no Século XX que direito internacional e a 
cooperação jurídica internacional tiverem grandes avanços, pois houve 
a criação da Nações Unidas e a formulação de inúmeros tratados com a 
finalidade de proporcionar condições internacionais mais justas e instalar 
a paz no mundo.

A cooperação jurídica internacional foi inserida no ordenamento 
jurídico brasileiro com o advento da Constituição Federal de 1934 que 
atribuía a competência para o uso da cooperação ao Supremo Tribunal 
Federal, essa competência seguiu com o STF até o ano de 2004, quando 
passou ao Superior Tribunal de Justiça, por meio da Emenda Constitucional 
nº 45. Mas foi com a entrada em vigor da Lei nº 13.105/15 que a matéria 
recebeu mais importância no processo civil.
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A lei que inseriu o Novo Código de Processo Civil, traz alguns 
mecanismos para que a cooperação jurídica seja alcançada: auxílio direto, 
carta rogatória e homologação de sentença estrangeira. E na falta de 
Tratados que o Brasil seja signatário, a cooperação poderá dar-se com base 
em reciprocidade, manifestada pela via diplomática. Esses mecanismos 
são instrumentos para que o país consiga impor suas leis fora do território 
de jurisdição do Estado, mantendo a soberania nacional.

A problemática do trabalho se voltou para princípio da 
reciprocidade, que é um dos princípios basilares do direito internacional, 
e consiste em uma troca mútua entre os membros da relação jurídica. Sua 
principal finalidade é que o interesse de ambas as partes seja alcançado.

O princípio existe no ordenamento jurídico desde a era imperial. 
Apareceu pela primeira vez no Decreto nº 855, de 8 de novembro de 1851. 
No direito processual civil atual, consta no artigo 26 do CPC, parágrafo 
1º, que dispõe que na falta de tratado, a cooperação internacional poderá 
acontecer com base na reciprocidade, manifestada pela via diplomática.

O princípio da reciprocidade tem aplicabilidade no direito 
internacional e nas relações internacionais, mas nunca foi aplicado 
anteriormente no direito processual civil. Conforme a cartilha “Cooperação 
em Pauta” do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional da Secretaria Nacional da Justiça e Cidadania do 
Ministério da Justiça e Cidadania, as tentativas de cooperação jurídica 
internacional com base no princípio da reciprocidade manifestadas pela 
via diplomática, não conseguem ter efetividade no país do cooperante. 
Tornando, assim, o princípio, quando aplicado pela via diplomática, 
ineficaz.

A possível solução para ineficácia do princípio, estaria nos princípios 
de direito processual civil transnacional. Criados pelo International 
Institute for de Unification of Private Law (Instituto Internacional para a 
Unificação do Direito Privado - UNIDROIT), e American Law Institute 
(Instituto de Direito Americano - ALI), tem por objetivo regular e 
harmonizar o direito processual civil e agir como mecanismo de solução 
de conflitos transnacionais. O princípio mais adequado para substituir o da 
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reciprocidade é o princípio da independência e imparcialidade do tribunal 
e dos seus juízes, pois desse modo os juízes teriam mais autonomia para 
aplicar as decisões e o Estado não poderia interferir tanto, diminuindo as 
decisões baseadas em pensamento ideológicos e partidários, patrocinado 
por políticos ou empresários, concorrendo, assim, para manter sólida a 
soberania nacional.

Por fim, ficou constatado que o princípio da reciprocidade 
quando aplicado com base em tratados é eficaz, mas na falta de tratados 
que o Brasil seja signatário, e o princípio tenha que ser aplicado pela 
via diplomática, ele é ineficaz. Logo, a falta de uma base legal para a 
aplicação do princípio é a principal responsável pela ineficácia, pois 
ameaça a soberania nacional.
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PROTEÇÃO JURÍDICA E ACEITAÇÃO SOCIAL: OS 
DESAFIOS DA MIGRAÇÃO

Laura Fagundes Patias
Carla Rosane da Silva Tavares Alves

Introdução

 Devido às inúmeras questões políticas, econômicas e sociais, é 
cada vez mais comum se observar a busca de estrangeiros por países que, 
aparentemente, apresentem condições melhores de vivência. Ocorre que 
a violação dos direitos básicos desses cidadãos acontece antes mesmo do 
começo de suas travessias e se estendem até a sua tentativa de inserção na 
nova sociedade. 

Não há garantia de refúgio, tão pouco condições para que a 
inserção desses imigrantes seja nivelada em igualdade com os demais 
cidadãos, com amparo jurídico e social. Há uma negação ao estrangeiro, 
até que esse se faça notar em determinados setores desprezados pelos 
nacionais ou, ainda, o imigrante é taxado como delinquente/infrator por 
cometer delito em prol de sua mantença, devido à falta de oportunidades 
de trabalho que lhe garanta a sobrevivência.

Nessa direção, o presente texto, resultado de uma pesquisa 
qualitativa pelo procedimento bibliográfico, tem por objetivo discutir 
sobre o tratamento dado aos imigrantes pelo sistema jurídico brasileiro, 
verificando alguns de seus posicionamentos e destacando os principais 
pontos que amparam os refugiados e os imigrantes, no país. O texto 
também tem por objetivo apresentar uma breve análise do princípio 
da alteridade e o discurso ao ódio e repúdio às diferenças, refletido no 
desenvolvimento dos imigrantes, no Brasil.



354  Aline Antunes Gomes  |  Tiago Anderson Brutti (Orgs.)

1 Direitos fundamentais e dignidade humana

Direitos humanos são aqueles inerentes ao fato de a pessoa apenas 
existir, diferenciando-se de direitos fundamentais visto que estes se 
encontram positivados em Constituições Federais e aqueles independem 
de ordem constitucional (BONINI, BATISTA, p.1, 2017).

Sarlet (2012, p. 32) discorre acerca da distinção entre direitos 
humanos e direitos fundamentais, destacando que tal distinção não 
desconsidera a inter-relação entre ambos:

[...] distingui-los não significa desconsiderar a íntima relação entre 
os direitos humanos e os direitos fundamentais, uma vez que a maior 
parte das Constituições do segundo pós-guerra se inspirou tanto na 
Declaração Universal de 1948, quanto nos diversos documentos 
internacionais e regionais que as sucederam de tal sorte que – no que 
diz respeito com o conteúdo das declarações internacionais e dos 
textos constitucionais – está ocorrendo um processo de aproximação 
e harmonização, rumo ao que já está sendo denominado (e não 
exclusivamente – embora principalmente -, no campo dos direitos 
humanos e fundamentais) de um direito constitucional internacional.

A existência de legislação que proteja o imigrante é, certamente, 
uma garantia a quem vive nessa condição, entretanto, mesmo que não 
houvesse quaisquer legislações que lhe desse amparo, há que se lembrar 
de que o simples fato de serem seres humanos, providos de sentimentos 
e necessidades, já bastaria para que fossem recebidos e acolhidos 
nacionalmente. Com isso vem a também a necessidade de que o imigrante 
seja respeitado como uma decorrência de ser uma pessoa, transpassando a 
ideia de pertencer a outro Estado ou Nação (BICUDO, 2001).

Vale lembrar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
1º, inciso III, assegura como direito fundamental a dignidade da pessoa 
humana, constituindo em seu artigo 3º, um de seus principais objetivos a 
construção de uma sociedade justa, livre e solidária (inciso I), embasada na 
prevalência dos direitos humanos, no repúdio ao racismo e na cooperação 
entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4º, II, VIII, IX), 
como discute Batista ( 2017).

O que se observa no cenário atual, entretanto, é contrário ao que se 
busca. Demonstrado pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2016), 
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o número de migrantes aumentou 41% em 15 anos, aproximando-se de 
244 milhões, em 2015, “milhões são refugiados – caracterizados pela 
saída forçada do seu país de origem em razão de guerras, perseguições 
políticas, religiosas, ideológicas ou étnicas” (BATISTA, 2017, n.p.).

Ainda, de acordo com a Organização das Nações Unidas:
É a maior crise humanitária desde a 2ª Guerra Mundial. 
Segundo a agência da ONU para refugiados (Acnur), uma 
em cada 113 pessoas no mundo é refugiada, requerente de 
asilo ou deslocada interna. [...] Dos 65,3 milhões, a maioria 
de 40,8 milhões é de pessoas forçadas a sair de suas casas 
e que se deslocaram dentro de seus países, os chamados 
deslocados internos. Outros 21,3 milhões de pessoas 
fugiram para outros países, e são chamadas de refugiados. 
Além disso, 3,2 milhões são requerentes de asilo em países 
industrializados, ou seja, aguardam uma resposta sobre seu 
pedido de refúgio (ONU, 2016).

Segundo o ACNUR (2007, p. 21), “as pessoas desalojadas à força 
por causa dos conflitos têm encontrado fronteiras fechadas, condições de 
grande hostilidade e insegurança no exílio, ou regressos apressados ou 
involuntários devido a medidas antiterroristas nos países de asilo”. 

O Estado, por muito tempo, ignorou o disposto Constitucional e 
tratou o estrangeiro como ponto negativo para a definição do Nacional. 
A própria palavra “estrangeiro”, etimologicamente, deriva do francês 
arcaico “estrangier” (atual “étranger), derivada de “estrange” (atual 
“étrange”), que significa estranho (CÂMARA, 2012, p. 510). Ao eleger 
seus nacionais, o Estado necessitava exaltar a imagem do estrangeiro 
como sendo o “outro”, o “inimigo” (CÂMARA, 2012, p.512), fator que 
destaca o estrangeiro na condição de diferente, de indesejado.

Assim, utilizou-se da questão antiterrorista para barrar a entrada 
de imigrantes refugiados que necessitavam de abrigo, apoio e condições 
de vida dignas a um ser humano. Direitos amparados constitucionalmente 
e elencados como prioridades pelo Estado Democrático de Direito foram 
ignorados pelos cidadãos, criando um cenário de incertezas e insegurança 
jurídica, que, apesar da criação da Lei de Migração (Lei nº13. 445), ainda 
não foram sanados.
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Dessa forma, é, pois, necessário, além do amparo legal, o 
reconhecimento da existência dos discursos de ódio e repúdio às diferenças 
e a elaboração de meios de combate a estas ações.

2 Lei de Migração frente ao discurso de ódio e repúdio às diferenças: 
a necessidade do reconhecimento social para uma vida digna

A regulamentação da migração no Brasil se deu através da criação 
da Lei nº 13.445 de 2017, visando à proteção aos discursos de ódio e 
repúdio às diferenças, à xenofobia, e às diferenças culturais, dando 
especial atenção aos princípios constitucionais anteriormente explanados. 
Nesse sentido:

A regulamentação do processo de migração no Brasil – por meio da 
edição da Lei 13.445/2017 -, por si só, não leva à conclusão de que 
a segurança nacional está em xeque. Isto porque o novo instrumento 
normativo cuida da fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteira, 
sendo exercidas pela Polícia Federal. Nesse sentido, artigo polêmico 
que garantia aos povos indígenas direito à livre circulação entre 
fronteiras em terras tradicionalmente ocupadas por eles foi vetado, 
justamente para garantir maior segurança nacional. Lado outro, a 
lei de migração preocupou-se em dar tratamento igualitário entre os 
povos que aqui vivem, numa convergência com os direitos humanos 
e fundamentais insculpidos pela Carta Republicana de 1988. Nesse 
diapasão, a nova lei garante a participação em protestos e sindicatos, 
repele a xenofobia e o racismo, proíbe a criminalização do imigrante 
pelo simples fato de estar em situação irregular, estabelece o princípio 
do contraditório e ampla defesa, bem como a assistência judiciária 
(BATISTA, 2017, n.p.).

Por outro lado, é notório que apenas uma regulamentação legal 
não isenta os imigrantes de problemas sociais, tendo em vista que o 
preconceito está enraizado na sociedade. Veja-se que a cultura, a religião 
e o meio em que se vive afeta diretamente na formação de conceitos e 
paradigmas, sendo comumente visto em redes sociais discursos ao ódio e 
repúdio às diferenças. 

Nas palavras de Chaves (2011, p-35), “O agressor justifica 
seu desprezo e intolerância na crença ou percepção de que a vítima 
simplesmente pertença a certo grupo de pessoas que possuem determinadas 
características”.
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Igualmente, os agressores se valem de variados meios de 
manifestações, podendo ser explícitas como, por exemplo, símbolos, 
exposições, sinais ou emblemas; e/ou implícitas, por meio de uma 
apologia abstrata ao ódio (CHAVES, 2011, p.35-36).

Em razão das diversas formas de manifestações, o ordenamento 
jurídico encontra dificuldades para controlar o discurso ao ódio, pois, 
quando manifestados de forma indireta e anônima, o que ocorre muito nos 
meios eletrônicos de comunicação, dificultam a localização e identidade 
dos agressores.

A Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos IV e IX1 assegura 
a todos o direito de expressar suas ideias de forma livre e independente de 
censura. Ocorre que nesse expressar de ideias algumas pessoas esquecem 
ou ignoram o fato de que seu direito termina onde o do outro começa. Por 
esse motivo é que se torna tão importante a adoção de medidas capazes 
de controlar, de forma mais efetiva, essas manifestações públicas de 
preconceito.

Ressalta-se que não se trata de um controle à mera interpretação 
ou opinião que as pessoas possuem a respeito dos imigrantes, tendo em 
vista que não se pode fazer com que todos tenham uma mesma percepção 
e aceitação em relação a isso, mas sim um controle e uma punição ao 
desrespeito, à incitação ao ódio e aos discursos de repressão, perseguição 
e repulsa contra essas pessoas. Conforme Silva (2014, p.1):

[...] a liberdade de expressão não é um direito absoluto, sendo que nas 
hipóteses onde o exercício da liberdade de pensamento e expressão 
fere direito constitucionalmente consagrado de outrem, há de 
existir a devida limitação e punição. Aplica-se essa lógica também 
na expressão intelectual e artística, de modo que se um livro prega 
o preconceito contra uma minoria, tal livro deve ser retirado de 
circulação e os responsáveis por ele devidamente punidos. Vê-se que 
apesar de ser proibida a censura e dispensada a licença, deve haver a 

1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença.
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responsabilização daqueles que praticarem abuso no exercício do seu 
direito de liberdade de expressão.

Para Chaves (2011, p.38) “[...] um discurso que se utiliza de 
expressões de ódio tende, necessariamente, a diminuir a dignidade das 
pessoas, sua autoestima [...]”, o que pode resultar, muitas vezes, em 
dificuldades de inserção e participação social.

Portanto, por mais importante e essencial que seja o reconhecimento 
jurídico do direito de permanecer e viver em condições dignas dos 
imigrantes, torna-se necessário, à vida e ao bom desenvolvimento dessas 
pessoas, o reconhecimento social, tendo em vista que o aparato jurídico 
serve apenas como meio de punição à exteriorização do pensamento e não 
como forma de se fazer entender o direito do outro. Assim, é importante 
entender o significado da palavra empatia e a importância do princípio da 
alteridade.

3 O princípio da alteridade e sua importância na aceitação dos 
imigrantes

O princípio da alteridade possui conceitos distintos quanto a 
sua etimologia. Na área da psicologia, refere-se ao “[...] conceito que o 
indivíduo tem segundo o qual os outros seres são distintos dele. Contrário 
a ego” (Dicionário de psicologia, 1973, p. 75). Para a filosofia, significa 
“[...] ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro” (ABBAGNANO, 
1998, p. 34-35).

Nessa esteira, a linha da filosofia é a que melhor se encaixa no 
contexto da pesquisa, tendo em vista a necessidade do reconhecimento 
do outro como sujeito de direitos, como ser humano, dotado de dignidade 
e liberdade, que também é amparado pelo ordenamento jurídico, mesmo 
existindo diferenças psicológicas, culturais, físicas e religiosas.

Analisar o outro de forma empática, valorizando sua carga cultural 
e enaltecendo suas qualidades é a forma mais humana de aceitação. Além 
disso, economicamente, é mais inteligente incentivar pessoas a trabalhar 
e fornecer mão de obra digna, do que excluí-las do mercado, haja vista 
que pessoas desempregadas em nada acrescentam na economia do País.
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Nas palavras de Rosita Milesi (s.d., n.p.):
Pressupostos da valorização do migrante são a promoção e o 
favorecimento do processo integrativo, em todas as suas dimensões 
- psicológica, cultural, social, administrativa e burocrática - e, ao 
mesmo tempo, a criação de espaços que permitam ao imigrante 
desenvolver suas capacidades e a riqueza de seus aportes. Só 
nessas condições ele terá a possibilidade de contribuir para o 
enriquecimento da comunidade e do País. Para isso é essencial que 
lhe sejam reconhecidas as liberdades fundamentais, como a liberdade 
de consciência e de religião, a livre expressão de seus pensamentos 
políticos e ideológicos. Seria uma grave violação da dignidade 
humana dos imigrantes não reconhecer esses direitos inalienáveis, 
seja qual for a razão ou a justificativa.

É possível perceber com isso, que além de base ao ordenamento 
jurídico para a criação de leis, normas e jurisprudências, o princípio da 
alteridade é de alta relevância para a aceitação social dos imigrantes. A 
divulgação de seu conceito e de discursos exemplificativos com situações 
reais de abusos, desrespeitos e violência é um bom ponto de partida para 
rebater os discursos ao ódio que seguidamente se repetem, especialmente 
na esfera das migrações. 

O olhar cuidadoso e analítico, carregado de percepções humanas, 
balizado no princípio da alteridade, juntamente com um ordenamento 
jurídico forte, empenhado em acolher os imigrantes e tratá-los de forma 
digna é, sem dúvida, o caminho para um mundo mais justo.

Conclusão

Em passos lentos a proteção jurídica dos imigrantes está crescendo. 
A Lei 13.445, de 2017, abarcou questões humanitárias que já estavam 
dispostas na Constituição Federal de 1988, mas que eram ignoradas frente 
a inúmeras justificativas, mas, principalmente, a de práticas antiterroristas.

Entretanto, somente a edição Legislativa, mediante a criação de 
leis, não consegue propor aos imigrantes uma vida digna. É necessário 
trabalhar com a negativa social, com o discurso de ódio e repúdio às 
diferenças, com os problemas sociais das pessoas que nasceram e ainda 
vivem em condições precárias no país.
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Uma educação voltada para a elucidação do que realmente são as 
migrações, com modificações nas formações dos profissionais de ensino 
para que possam repassar informações acerca da importância da empatia 
na recepção dos imigrantes, bem como sobre o que é o reconhecer-se no 
outro, respeitando suas vivências, sua cultura e história por serem seres de 
direito, independentemente de suas diferenças. Isso concomitante a uma 
maior efetivação no controle e punição de pessoas que agridem física e 
moralmente essas pessoas, são alternativas para que haja uma diminuição 
no preconceito, com a possibilidade de reconhecimento jurídico e social 
dos direitos migratórios que precisam, não só da proteção do Estado, mas 
também da aceitação do meio no qual estão inseridas, como forma de 
garantir um tratamento digno e igualitário.

Além disso, políticas públicas e investimentos na saúde e na 
educação, trabalhando para que não só as pessoas que chegam ao nosso 
País, mas também aquelas que sempre viveram no Brasil, tenham, no 
mínimo, condições de uma vida digna.
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