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ambientais; 3 Aspectos legais da compensação ambiental; 4 Compensação 
ambiental: Análise a partir do julgamento pelo STF da ADI n.º 3.378/2008 DF; 5 
Considerações finais; Referências. 

RESUMO: O presente artigo objetiva analisar o tema da compensação ambiental, 
especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal – STF da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade – ADI n.º 3.378/2008 DF. Utilizando-se de pesquisa 
bibliográfica e do método de abordagem dedutivo, partindo-se do geral para o 
particular, cuja pesquisa tem por escopo a reflexão sobre os critérios aplicados para 
a cobrança da compensação ambiental no Brasil. É realizada uma análise crítica da 
legislação que rege a cobrança da compensação ambiental, bem como faz-se reflexão 
acerca do referido instrumento a partir do julgamento da ADI n.º 3.378/2008 DF. 
Como resultado, demonstra-se que há necessidade de aprimoramento da legislação 
que rege a compensação ambiental de modo que seja assegurado o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, tal como instituído 
no art. 225 da Constituição da República de 1988.  

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente; Sustentabilidade; Compensação ambiental. 

ENVIRONMENTAL COMPENSATION, SUSTAINABILIT Y AND 
DIRECT ACTION OF UNCONSTITUTIONALIT Y, N.3.378/2008

ABSTRACT: Environmental compensation, particularly since the Direct Action 
of Unconstitutionality n. 3378/2008 by the Brazilian Supreme Court, is analyzed. 
Through a bibliographical research and deductive method, from the general to 
the particular, current research deals with criteria applied for the collection of 
01
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environmental compensation in Brazil. A critical legal analysis on collection of 
environmental compensation is undertaken, with investigations on the instrument 
as from the judgment of 3378/2008. Results show the need for improvements in the 
law that regulates compensation to ensure an ecologically balanced environment for 
present and future generations as Art 225 of the Brazilian Constitution envisages. 

KEY WORDS: Environment; Sustainability; Environmental compensation. 

COMPENSACIÓN AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD Y LA ACCIÓN 
DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 3.378/2008 DF

RESUMEN: En el presente artículo se tiene por objetivo analizar el tema de la 
compensación ambiental, especialmente a partir del juzgamiento por el Supremo 
Tribunal Federal – STF de la Acción Directa de Inconstitucionalidad – ADI n.º 
3.378/2008 DF. Utilizándose de investigación bibliográfica y del método de abordaje 
deductivo, partiéndose del general al particular, cuya investigación tiene por alcance 
la reflexión sobre los criterios aplicados a la cobranza de la compensación ambiental 
en Brasil, se realiza un análisis crítico de la legislación que regula la cobranza de la 
compensación ambiental, así como se hace reflexión acerca del referido instrumento 
a partir del juzgamiento de la ADI n.º 3.378/2008 DF. Como resultado, se apunta que 
hay la necesidad de perfeccionamiento de la legislación que regula la compensación 
ambiental de modo que sea asegurado el medio ambiente ecológicamente 
equilibrado para las presentes y futuras generaciones, tal como instituido en el art. 
225 de la Constitución de la República de 1988. 

PALABRAS CLAVE: Medio ambiente; Sustentabilidad; Compensación ambiental. 

INTRODUÇÃO

O desconcerto de nosso tempo reflete uma crise da civilização sem 
precedentes, por sua extensão e profundidade, caracterizada pela perda de rumos, 
pelo descompasso entre as necessidades humanas mediatas e imediatas, pelo 
aumento do nível de degradação ambiental e deterioração da qualidade de vida, 
especialmente decorrente do aumento da pegada ecológica da civilização.

O surgimento do direito ambiental liga-se à ideia de defesa e preservação 
da vida, valor que permeia todas as suas normas, nacionais e internacionais, 
considerando que no âmbito internacional a Convenção de Estocolmo, de 1972, 
foi fundamental para a discussão da temática ambiental em nível global, cujos 
dispositivos constituem o primeiro grande alerta contra a poluição e a destruição 
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do meio ambiente. 
A Constituição de 198804 dispõe, paradigmaticamente, no artigo 225, o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, caracterizando-se esse 
ambiente como essencial à sadia qualidade de vida, estando por isso diretamente 
relacionado à dignidade da pessoa humana, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de manutenção de um equilíbrio ecológico necessário não 
somente às presentes, mas também às futuras gerações.

No mesmo sentido, por meio da lei n.º 6.938 de 31 de agosto de 198105, há 
a orientação do legislador para a ação governamental no sentido da manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerando-se o meio ambiente como patrimônio público 
a ser necessariamente assegurado e protegido. Para essa finalidade, determinou-se 
a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, o planejamento e a 
fiscalização do uso dos recursos ambientais, a preservação de áreas representativas, 
a proteção dos ecossistemas e outras medidas de racionalidade ambiental.

Dentre os institutos jurídicos que possibilitam a manutenção do almejado 
equilíbrio ecológico, destaca-se a compensação ambiental, prevista no art. 36 da lei 
n.º 9.985 de 18 de julho de 200006, aplicável nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, em que, a partir dos possíveis 
danos ambientais avaliados em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório 
– EIA/RIMA, o empreendedor fica obrigado a apoiar atividades de implantação e 
manutenção de unidade de conservação.

O STF, no julgamento da ADI n.º 3.378/2008 DF07, firmou o entendimento de 
que a natureza jurídica da compensação ambiental prevista no art. 36 da lei n.º 9.985 
de 18 de julho de 2000 é de compartilhamento-compensação, ou seja, é a forma 
sui generis de compartilhamento das decisões com as medidas oficiais de específica 
prevenção em face de empreendimentos de significativos impactos ambientais, não 
assumindo feição tributária ou indenizatória. 

No mesmo julgado, o STF definiu que a compensação ambiental decorre 
04  BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Senado Federal, 1988.
05  BRASIL. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de setembro, 1981.
06  BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 19 de julho, 2000.

07  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 3.378 DF. Relator Min. Carlos Britto. Publicado no DJe de 20-06-
2008. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/753457/acao-direta-de-inconstitucionalidade-
adi-3378-df. Acesso em: 18 fev. 2018.
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do princípio do usuário-pagador, o qual obriga o usuário a pagar a respectiva 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, conforme 
previsto no artigo 4º, inciso VII, da lei n.º 6.938 de 31 de agosto de 1981, bem como 
declarou-se a inconstitucionalidade da expressão “não pode ser inferior a meio por 
cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento”, prevista 
no § 1º do art. 36 da lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2000, sendo estabelecido que 
o valor da compensação ambiental deverá ser fixado pelo órgão licenciador, “após 
estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa”.

Desse modo, o presente trabalho científico possui como objetivo analisar a 
compensação ambiental sob a ótica da sustentabilidade, a qual é imposta como ônus 
ao empreendedor, especialmente diante do previsto no art. 36 da lei n.º 9.985 de 18 
de julho de 2000, bem como dos conceitos extraídos na jurisprudência, sobretudo 
no julgamento pelo STF da ADI n.º 3.378/2008 DF.

Pretende-se também com a presente pesquisa delinear os aspectos que 
devem ser observados na cobrança da compensação ambiental por ocasião do 
licenciamento de atividades causadoras de significativo impacto ambiental, de 
modo que sejam atendidos os princípios jurídicos que visam à manutenção do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como que resulte na almejada 
segurança jurídica ao empreendedor, sob o qual recai a obrigação de compensar os 
danos ambientais resultantes pela atividade que exerce.

Trata-se de pesquisa bibliográfica, voltada para a apreciação de leis, textos 
doutrinários e jurisprudências, e o método adotado é o dedutivo, partindo-se do 
geral para o particular. A importância da presente pesquisa reside no fato de que 
a compensação ambiental, apesar de ser um instrumento jurídico e econômico 
recente na legislação brasileira, é amplamente instrumentalizada nos processos 
de licenciamento ambiental, havendo controvérsias e indefinições sobre o modo 
de cobrança o que resulta em permanentes conflitos entre o órgão ambiental e o 
empreendedor.

2 SUSTENTABILIDADE E O DEVER DE COMPENSAR OS DANOS AMBIENTAIS

Como interesse juridicamente tutelado, consoante acentua a norma 
constitucional brasileira (art. 225), o meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
essencial à qualidade de vida a ponto de impor-se ao poder público e à coletividade 
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o dever de defendê-lo e preservá-lo às futuras gerações. Trata-se de mandamento 
constitucional que traduz a existência de um direito fundamental atrelado a um 
direito ao meio ambiente.

O STF, ao analisar o direito ao meio ambiente pelo voto do min. Celso 
de Mello (relator)08, o conceituou como um típico direito de terceira geração que 
assiste de modo subjetivamente indeterminado, a saber: 

O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de 
terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade 
coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos 
direitos humanos, a expressão significativa de um poder 
atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, 
mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria 
coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração 
(direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades 
clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade 
e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais 
e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, 
reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os 
direitos de terceira geração, que materializam poderes de 
titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade 
e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 
humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais 
indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.

Além de ter afirmado o direito ao meio ambiente, o STF fez um vínculo 
desse direito com a qualidade de vida equilibrada das gerações presentes e futuras. A 
qualidade de vida é um elemento finalístico do Estado. A continuidade na boa gestão 
do meio ambiente traduz o que se denomina de “desenvolvimento sustentável”09.

O desenvolvimento sustentável pressupõe o exercício da atividade 
econômica de forma compatível com a proteção ambiental. A exploração da atividade 
econômica deve ser feita de acordo com a capacidade dos ecossistemas, com a não 
utilização predatória de recursos não renováveis, e o consumo e o desenvolvimento 

08  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n.º 22.164. Relator Min. Celso de Mello. 
Publicado no DJ de17-11-1995. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/745049/mandado-
de-seguranca-ms-22164-sp. Acesso em: 25 fev. 2018.

09  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
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devem ser sustentáveis, no sentido de respeitar o meio ambiente e garantir qualidade 
de vida (progresso não é desenvolvimento desenfreado, mas valorização humana). 

Surge a necessidade de os segmentos sociais acatarem os argumentos 
da “sustentabilidade” em sua íntegra, como “substantivo” e não na perspectiva 
parcial ou adverbial – sustentável. O uso do termo “sustentável”, empregado na 
pós-modernidade, consiste na autoimplicação de um caráter subsidiário, apenas 
agregável ao substantivo desenvolvimento, este sim princípio e fim de todo o agir 
humano, seja da perspectiva individual ou na perspectiva social. 

O poder público e a coletividade deverão defender e preservar o meio 
ambiente desejado e não qualquer meio ambiente. O meio ambiente a ser defendido 
e preservado é aquele ecologicamente equilibrado, conforme o instituído no art. 
225 da Constituição de 198810, de modo que se descumpre a Constituição quando 
o poder público ou a coletividade permite o desequilíbrio do meio ambiente11. 
Nesse sentido, o equilíbrio ecológico e ambiental não significa uma permanente 
inalterabilidade das condições naturais, contudo a harmonia e a proporção devem 
ser buscadas pelo poder público e pela coletividade.

Para que possa ser assegurado o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, deve-se prevenir a degradação ambiental, que consiste no esgotamento 
ou destruição de um recurso potencialmente renovável, como solo, pastagem, 
floresta ou vida selvagem por sua utilização num ritmo acelerado. Se tomada como 
deterioração, desgaste ou estrago, degradação corresponde a qualquer ocorrência 
que traga como resultado um prejuízo ao meio ambiente. Pouco se pode dizer 
do comportamento do homem moderno que não degrade, ainda que de forma 
reduzida, o meio ambiente. O Protocolo Adicional do Trabalho de Assunção sobre 
Meio Ambiente, elaborado no âmbito do Mercosul, define dano ambiental como 
toda perda, diminuição ou prejuízo sensível inferido ao meio ambiente e a um ou 
mais de seus componentes12.

A lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 198113, entende por degradação 
ambiental “a alteração adversa das características do meio ambiente”. Apenas a 
10  BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 19 de julho, 2000.

11  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
12  MARQUES, José Roberto. Meio ambiente urbano. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
13  BRASIL. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de setembro, 1981, (art. 3º, II).
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alteração que se mostrar desfavorável será considerada degradação, devendo o 
dano, então, ser reparado. O valor da compensação-compartilhamento é de ser 
fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem 
o contraditório e a ampla defesa, conforme estabelecido pelo STF no julgamento da 
ADI n.º 3.378/2008 DF14.

Prevenir a degradação do meio ambiente no plano nacional e internacional 
é concepção que passou a ser aceita no mundo jurídico, especialmente nas últimas 
décadas. A precaução visa à sadia qualidade de vida das gerações humanas e 
à continuidade da natureza existente no planeta. A gestão do meio ambiente 
não é matéria que diga respeito somente à sociedade civil, ou uma relação entre 
poluidores e vítimas da poluição. Os países, tanto no direito interno como no direito 
internacional, têm de intervir ou atuar.

O Estado passa a ter responsabilidade em exercer um controle que dê 
bons resultados e devem ser responsáveis pela ineficiência na implementação de 
sua legislação, visando ao alcance da sustentabilidade. A corresponsabilidade dos 
Estados deverá atingir seus agentes políticos e funcionários, para evitar que os custos 
da ineficiência ou das infrações recaiam sobre a população contribuinte e não sobre 
os autores dos danos ambientais.

Os Estados têm o papel de guardiões da vida, da liberdade, da saúde e 
do meio ambiente. Garantir a liberdade responsável – liberdade para empreender, 
liberdade para descobrir e aperfeiçoar tecnologias, liberdade para produzir e 
comercializar, sem arbitrariedade ou omissões dos Estados, liberdade que engrandece 
a humanidade e o meio ambiente – exige um Estado de direito e a existência de 
normas, estruturas, pesquisas e funcionários, independentes e capazes. 

3 ASPECTOS LEGAIS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Costa e Mota15 conceituam a compensação ambiental como um recurso 
financeiro devido por aqueles empreendimentos de significativo impacto ambiental, 
sujeitados à elaboração prévia de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório 
de impacto ambiental (EIA/RIMA) para seu licenciamento, sendo destinada de forma 
14  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 3.378 DF. Relator Min. Carlos Britto. Publicado no DJe de 20-06-

2008. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/753457/acao-direta-de-inconstitucionalidade-
adi-3378-df. Acesso em: 18 fev. 2018.

15  COSTA, Sildaléia Silva; MOTA, José Aroudo. Compensação ambiental: uma opção de recursos para 
implementação do SNUC. Revista de Direito Ambiental, n. 58, abr./jun. 2010. 
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a beneficiar, direta ou indiretamente, unidades de conservação.
A compensação ambiental está diretamente relacionada com o dever legal 

previsto no art. 4º, VII da lei n.º 6.938 de 31 de agosto de 198116, que dispõe sobre 
a imposição ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 
fins econômicos, ou seja, trata-se de forma de internalização dos custos ambientais 
no exercício de atividade econômica. 

É importante destacar que é no processo de licenciamento ambiental 
que se possibilita a efetivação da cobrança de compensação ambiental. Conforme 
Burgel, Danieli e Souza17, o licenciamento ambiental representa um conflito entre o 
direito do particular de exercer sua atividade econômica com base nos postulados 
constitucionais da livre iniciativa e o direito difuso à manutenção do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, havendo a necessidade de sopesamento dos interesses 
envolvidos.

É instaurado no órgão ambiental competente, seja municipal, estadual ou 
federal, o processo de licenciamento de atividade potencialmente poluidora, em 
que são exigidos e realizados por equipes multidisciplinares os estudos necessários 
visando identificar de forma prévia os impactos ambientais que serão ocasionados a 
partir das interferências no meio ambiente pelo poder público ou particular. 

No estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental 
(EIA/RIMA) são identificados os impactos que, mediante a adoção de medidas ou 
procedimentos de gestão ambiental, poderão ser evitados ou mitigados, bem como 
aqueles impactos que invariavelmente serão ocasionados a partir da instalação 
ou operação de atividade potencialmente poluidora, uma vez que não há solução 
técnica viável que possibilite a mitigação desse efeito no ambiente. 

Logo, a compensação ambiental recai sobre os impactos que não puderam 
ser evitados ou mitigados dentro do processo de licenciamento ambiental. Esse 
entendimento pode ser extraído por meio do art. 31 do decreto n.º 4.340 de 22 
de agosto de 200218, alterado pelo art. 1º do decreto n.º 6.848 de 14 de maio de 
16  BRASIL. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de setembro, 1981
17  BURGEL, Caroline Ferri; DANIELI, Gabriel da Silva; SOUZA, Leonardo da Rocha de. Discricionariedade 

administrativa e licença ambiental. In: Revista Direito Ambiental e sociedade. Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direito da Universidade de Caxias do Sul – UCS, v. 7, n. 2, 2017, p. 265-304.

18  BRASIL. Decreto n.º 4.340, de 22 de agosto de 2002. Regulamenta artigos da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 
2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de agosto, 2002.
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200919. Inclusive, o parágrafo terceiro do referido dispositivo dispõe que “não serão 
incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos 
planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental 
para mitigação de impactos [...]”. 

O decreto n.º 4.340 de 22 de agosto de 2002, alterado pelo art. 1º do decreto 
n.º 6.848 de 14 de maio de 200920, estabelece nos artigos 31 a 34 os procedimentos 
de apuração da compensação ambiental nos processos de licenciamento ambiental 
de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, assim definidos por meio da lei complementar n.º 140 de 8 
de dezembro de 201121, que dispõe, dentre outros aspectos, acerca da repartição de 
competência para o licenciamento ambiental entre as entidades federativas.

A fórmula para o cálculo da compensação ambiental definida por meio 
do artigo 31-A do decreto n.º 4.340 de 22 de agosto de 2002, alterado a partir da 
publicação do decreto n.º 6.848 de 14 de maio de 2009, leva em consideração o grau 
de impacto que é apurado no EIA/RIMA, estabelecido por meio de percentual, entre 
0% e 0,5%, o qual é multiplicado sobre o valor de referência, correspondente ao 
somatório dos investimentos necessários para a implantação do empreendimento, 
com a exclusão de investimentos que se destinem ao cumprimento de planos, 
projetos e programas previstos no processo de licenciamento e encargos e custos 
incidentes sobre o financiamento do empreendimento. 

A edição do decreto n.º 6.848 de 14 de maio de 2009 foi posterior ao 
julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n.º 3.378 DF, 
de relatoria do ministro Carlos Britto22, a ser abordada mais especificamente no 
próximo tópico. Diante da declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 36 da 
19  Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n.º 9.985 de 18 de julho 

de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA estabelecerá o 
grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, ocasião em 
que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente.

20  BRASIL. Decreto n.º 6.848, de 14 de maio de 2009. Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto n.º 4.340, de 22 
de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de maio, 
2009.

21  BRASIL. Lei Complementar n.º 140, de 8 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI 
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 
comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n.º 6.938, 
de 31 de agosto de 1981. Diário Oficial da União, Brasília, 12 de dezembro, 2011.

22  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 3378 DF. Relator Min. Carlos Britto. Publicado no DJe de 20-06-
2008. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/753457/acao-direta-de-inconstitucionalidade-
adi-3378-df. Acesso em: 18 fev. 2018.
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lei n.º 9.985 de 18 de julho de 200023, definiu-se o percentual de 0,5 como teto para 
a definição do grau de impacto.

A apuração do valor correspondente à compensação ambiental é atividade 
complexa, uma vez que está relacionada com a valoração de bens e impactos 
ambientais. A valoração da supressão de cobertura vegetal em determinada área, 
das intervenções urbanas pela movimentação de equipamentos, veículos e materiais 
referentes ao empreendimento, dentre outras, envolve uma análise subjetiva, sendo 
por isso uma obrigação legal a formalização dos critérios e aspectos considerados 
pelo órgão ambiental para a definição do grau de impacto.

Acerca da valoração econômica do meio ambiente, Motta24 menciona que os 
métodos para essa finalidade são parte da microeconomia do bem-estar, consistentes 
em determinar quanto melhor ou pior estará o bem-estar das pessoas pela mudança 
na quantidade de bens e serviços ambientais, havendo uma dificuldade para encontrar 
preços de mercado que reflitam os valores atribuídos aos recursos ambientais.

No mesmo sentido, Coronado25 leciona que avaliar os impactos ambientais 
representa uma tarefa complexa que deve ser empreendida para a obtenção de um 
valor fundamental para a viabilidade do projeto, que é a confiança da população, 
que está atrelada à identificação dos medos ou sensibilidades sociais relacionados a 
alguns componentes ambientais, como a água ou a qualidade do solo ou do ar, os 
quais devem servir como um guia para avaliar impactos e estabelecer prioridades em 
termos de estratégias e alternativas para gerenciá-los26. 

Caso o empreendedor discorde do percentual destinado à compensação 
ambiental, realizada pelo órgão ambiental, caberá recurso no âmbito dos processos 
de licenciamento realizados pelo IBAMA27, e a destinação dos valores arrecadados será 
realizada após ouvido o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
23  BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 19 de julho, 2000.

24  MOTTA, Ronaldo Seroa da. Economia ambiental. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
25  CORONADO, Vito Verna. Tres áreas en la evolución de la regulación del impacto ambiental. PUCP – Revista 

de la Facultad de Derecho, 2013, Issue 70, p. 63-81.
26  No original: “Valorar los impactos ambientales representa una tarea compleja que debe ser empreendida 

teniendo presente la consecución de un valor fundamental para la viabilidad del proyecto, vale decir, la 
confianza de la población. [...] Identificar los temores o sensibilidades sociales relacionadas con algunos 
componentes ambientales, como el agua o la calidad de los suelos o del aire, debe servir como guía para 
valorar los impactos y establecer prioridades en cuanto a las estrategias y alternativas para la gestión de los 
mismos.”

27  Art. 31-B, § 1º ao §3º do Decreto n.º 4.340 de 22 de agosto de 2002. 
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– ICMBIO28. Na definição do percentual a ser aplicado sobre os investimentos e 
na destinação dos recursos da compensação ambiental, deve haver uma relação de 
proporcionalidade, uma vez que um impacto em área urbana industrializada não 
possui o mesmo efeito em impacto em áreas próximas a parques florestais, por 
exemplo.

Além disso, a destinação deve estar relacionada com a área impactada, 
ou seja, deve ser privilegiada unidade de conservação ou zona de amortecimento 
afetada diretamente pelo empreendimento ou atividade a ser licenciada, de modo 
que sejam conservados os elementos de um mesmo bioma do empreendimento. 
Inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento afetada, caberá às 
Câmaras de Compensação Ambiental, em nível federal ou estadual, privilegiar o 
mesmo bioma ou bacia hidrográfica da área impactada pelo empreendedor29.

Nos licenciamentos desencadeados pelo IBAMA, foi instituída a Câmara 
Federal de Compensação Ambiental – CFCA no âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente, por meio da portaria n.º 416 de 3 de novembro de 201030, visando ao 
cumprimento do estabelecido no art. 32 do decreto n.º 4.340 de 22 de agosto de 
200231. Contudo, no Comitê de Compensação Ambiental Federal – CCAF, instituído 
pela portaria conjunta n.º 225 de 30 de junho de 201132, se estabelece a destinação 
dos recursos arrecadados a título de compensação ambiental. 

As prioridades relacionadas à aplicação dos recursos da compensação 
ambiental estão previstas no art. 33 do decreto n.º 4.340 de 22 de agosto de 200233 
28  Art. 31-B, § 4º do Decreto n.º 4.340 de 22 de agosto de 2002. 
29  Art. 9º da Resolução CONAMA n.º 371 de 5 de abril de 2006.
30  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria n.º 416 de 3 de novembro de 2010. Cria, no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente, a Câmara Federal de Compensação Ambiental – CFCA. Diário Oficial da União, 
Brasília, 4 de novembro, 2010.

31  Art. 32. Será instituída câmara de compensação ambiental no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com 
a finalidade de: I – estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da compensação ambiental; II – avaliar 
e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de cálculo da compensação ambiental, de 
acordo com estudos ambientais realizados e percentuais definidos; III – propor diretrizes necessárias para 
agilizar a regularização fundiária das unidades de conservação; e IV – estabelecer diretrizes para elaboração e 
implantação dos planos de manejo das unidades de conservação.

32  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria Conjunta n.º 225 de 30 de junho de 2011. Cria, no âmbito do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, o Comitê de Compensação 
Ambiental Federal – CCAF. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de julho, 2011.

33  Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, 
nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 
I – regularização fundiária e demarcação das terras; II – elaboração, revisão ou implantação de plano de 
manejo; III – aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da 
unidade, compreendendo sua área de amortecimento; IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação 
de nova unidade de conservação; e V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade 
de conservação e área de amortecimento.
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e foram estabelecidas de forma não excludente, ou seja, não há impedimento para 
que em um mesmo processo de licenciamento ambiental haja a destinação de 
recursos da compensação, objetivando-se a regularização fundiária e a aquisição de 
equipamentos destinados à proteção da unidade de conservação, por exemplo.

Os Estados também têm instituído câmaras de compensação ambiental, 
assegurando-se a aplicação do instrumento nos licenciamentos realizados nesse 
âmbito de competência. Apesar de ser um instrumento jurídico e econômico 
relativamente novo, a compensação ambiental vem sendo fundamental para a 
manutenção de unidades de conservação, garantido o equilíbrio ecológico nesses 
espaços protegidos. 

Por meio do caput do art. 36 da lei n.º 9.985 de 18 de julho de 200034, 
estabeleceu-se que a compensação ambiental deveria ser destinada somente 
às unidades de conservação do grupo de proteção integral; contudo, a partir da 
aprovação da lei n.º 13.668 de 28 de maio de 201835, foi inserido o § 4º no art. 36, 
na qual está prevista a possibilidade de cumprimento da obrigação de compensação 
ambiental em unidades de conservação do grupo de uso sustentável, especialmente 
naquelas localizadas na Amazônia Legal.

Trata-se de medida de política pública, de modo a possibilitar a maior 
proteção desses espaços territoriais localizados na Amazônia Legal diante das 
pressões antrópicas, especialmente relacionadas ao desmatamento e aos conflitos 
pela terra. A aprovação do dispositivo em questão representa uma mudança no 
direcionamento das ações governamentais nessa importante região.

Essa mudança de direcionamento de políticas públicas é evidenciada pelo 
apoio governamental a programas e projetos de conservação da natureza e de 
valoração da floresta em pé que vêm sendo desenvolvidos por grandes indústrias 
brasileiras, seja pelo interesse dessas empresas em atrelar a marca a um ideário de 
preservação ambiental ou pela incorporação da responsabilidade social e ambiental 
tal como instituído no art. 170, VI da Constituição. 

Do mesmo modo, por meio de ações como o Programa Bolsa Floresta, 

34  BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 19 de julho, 2000.

35  BRASIL. Lei n.º 13.668, de 28 de maio de 2018. Altera as Leis nos 11.516, de 28 de agosto de 2007, 7.957, de 
20 de dezembro de 1989, e 9.985, de 18 de julho de 2000, para dispor sobre a destinação e a aplicação dos 
recursos de compensação ambiental e sobre a contratação de pessoal por tempo determinado pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes). Diário Oficial da União, Brasília, 29 de maio, 2018.
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instituído por meio da lei n.º 3.135 de 5 de junho de 2007 do Estado do Amazonas36, 
busca-se a conservação da biodiversidade em unidades de conservação de uso 
sustentável galgada em pilares como a educação ambiental e o desincentivo às 
atividades econômicas que ocasionam danos ambientais e geração de renda, os 
quais são trabalhados especialmente com as comunidades ribeirinhas que habitam 
nesses espaços protegidos. 

Logo, a possibilidade de destinação da compensação ambiental para as 
unidades de conservação de uso sustentável representa um avanço legislativo, até 
mesmo em virtude de que nesses espaços há uma permissibilidade de utilização dos 
recursos naturais em benefício das comunidades locais. A realização de atividades 
de manutenção desses espaços pelo empreendedor por meio da compensação 
possibilita a promoção do desenvolvimento sustentável de forma conjunta, tanto 
pelo particular quanto pelo poder público.

Outro aspecto importante que merece destaque é que a compensação 
ambiental não está relacionada somente com os impactos significativos ocasionados 
pelo empreendedor aos elementos naturais do meio ambiente, como o solo, a 
água, as florestas, a fauna, dentre outros. O conceito de meio ambiente, sobretudo 
a partir da Constituição de 1988, passou por um alargamento, de modo que passam 
a usufruir da proteção constitucional prevista no art. 225 bens relacionados ao 
ambiente artificial, ao patrimônio cultural e à saúde do trabalhador. 

Por ocasião do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA, devem ser avaliadas as influências negativas e positivas 
ocasionadas ao meio ambiente urbano, cultural e do trabalho, de modo a se propor 
medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, levando-se em consideração as 
intervenções antrópicas sobre tais elementos.

A restauração do bem ambiental impactado é sempre a medida a ser 
privilegiada dentro do processo de licenciamento ambiental; contudo, diante da 
impossibilidade, deve operar a compensação pelos danos causados em observância 
do princípio do poluidor pagador, o qual segundo Derani37 visa à correção do custo 
social imposto pelo empreendimento correspondente à diminuição, eliminação ou 
neutralização do dano ambiental.

36  AMAZONAS (Estado). Lei n.º 3.135, de 5 de junho de 2007. Institui a Política Estadual sobre Mudanças 
Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e estabelece outras 
providências. Diário Oficial do Estado, Amazonas, 5 de junho, 2007.

37  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001.
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A proposição de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias sobre 
os diversos elementos do meio ambiente possibilita maior segurança jurídica ao 
empreendedor, evitando-se a judicialização e entraves ao licenciamento ambiental, 
os quais não raramente acabam por onerar significativamente o empreendimento. 
Um estudo ambiental amplo e completo abrangendo todos os aspectos que sofrerão 
influência positiva e negativa do empreendimento possibilita maior transparência ao 
poder público, responsável pela aprovação do estudo, e confere segurança jurídica 
ao empreendedor.

3 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: ANÁLISE A PARTIR DO JULGAMENTO PELO 
STF DA ADI Nº 3.378/2008 DF

O julgamento da ADI n.º 3.378/2008 DF foi marcado pela forte pressão de 
posições antagônicas, tendo de um lado a Confederação Nacional das Indústrias – 
CNI, autora da ação, e de outro as entidades ambientalistas. Havia uma preocupação 
dos segmentos produtivos em não se onerar excessivamente o custo para se 
empreender no país, de modo a desincentivar o crescimento econômico, a geração 
de emprego e renda. Com isso, temos o teor da ADI n.º 3.378/2008 DF38, senão 
vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 
36 E SEUS §§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 
CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA 
IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO 
IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL 
DO § 1º DO ART. 36. 1. O compartilhamento-compensação 
ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 não 
ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria 
lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as 
unidades de conservação da natureza. De igual forma, não 
há violação ao princípio da separação dos Poderes, por não 
se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo 
impor deveres aos administrados. 2. Compete ao órgão 
licenciador fixar o quantum da compensação, de acordo 
com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado 

38  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 3.378 DF. Relator Min. Carlos Britto. Publicado no DJe de 20-06-
2008. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/753457/acao-direta-de-inconstitucionalidade-
adi-3378-df. Acesso em: 18 fev. 2018.
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no relatório – EIA/RIMA. 3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 
densifica o princípio usuário-pagador, este a significar um 
mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social 
pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. 
4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. 
Compensação ambiental que se revela como instrumento 
adequado à defesa e preservação do meio ambiente para 
as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio 
eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida 
amplamente compensada pelos benefícios que sempre 
resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em 
sua higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão “não pode 
ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para 
a implantação do empreendimento”, no § 1º do art. 36 da Lei 
nº 9.985/2000. O valor da compensação-compartilhamento 
é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, 
após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla 
defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os 
custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente. 
Processo: ADI 3378 DF. Orgão Julgador: Tribunal Pleno. 
Partes: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, CASSIO 
AUGUSTO MUNIZ BORGES, PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, CONGRESSO NACIONAL, 
INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS – IBP, CARLOS 
ROBERTO SIQUEIRA CASTRO E OUTROS. Publicação: DJe-
112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-
02324-02 PP-00242. Julgamento: 9 de Abril de 2008. Relator: 
CARLOS BRITTO.

Há uma divergência na doutrina acerca da natureza jurídica da compensação 
ambiental: parte a considera como reparatória de danos futuros, ou seja, atrelada 
a uma modalidade de reparação civil, mas por danos que, mesmo ainda não 
concretizados, possuem elevada possibilidade de ocorrência, segundo os estudos 
ambientais realizados por equipe multidisciplinar e aprovados pelo poder público; 
outra parte da doutrina e a própria Confederação Nacional das Indústrias – CNI, que 
interpôs a ADI n.º 3.378/2008 DF, menciona que a natureza jurídica da compensação 
ambiental é de tributo, fundamentada no art. 3º do Código Tributário Nacional39 (lei 
39  Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 

não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada.
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n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966), diante da compulsoriedade na estipulação 
pelo poder público e no cumprimento da obrigação pelo empreendedor, derivada 
de lei e que tem como fato gerador atividade ilícita relativa aos danos ambientais 
apurados em processo de licenciamento ambiental, materializada na atividade 
vinculada da administração.

Por outro lado, no julgamento da ADI n.º 3.378/2008 DF40, o STF tratou da 
compensação ambiental como um compartilhamento de despesas, que segundo a 
ementa do julgado “não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria 
lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação 
da natureza”.

A definição da natureza jurídica da compensação ambiental é controversa, 
contudo as correntes doutrinárias mencionadas possuem elementos de validade 
que devem ser considerados, pois a compensação ambiental está efetivamente 
atrelada a uma reparação de dano futuro apurado por estudos ambientais, sendo 
também derivada de lei (in casu, do art. 36 da lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2000), 
constituindo uma obrigação para o poder público e o empreendedor.

Do mesmo modo, constitui um compartilhamento de despesas relacionado 
à obrigação do poder público para a manutenção dos espaços protegidos e a 
obrigação do empreendedor, seja poder público ou particular, de internalizar os 
custos ambientais advindos de seu empreendimento. Nesse sentido, conforme o 
STF, a compensação ambiental está fundamentada no princípio do usuário pagador, 
entendido por Roncaglio e Nadja41 como a obrigação daquele que possui benefício 
com a atividade poluidora de sustentar economicamente os custos do impacto 
causado.

Aduziu-se, no julgamento da ADI n.º 3.378/2008 DF, que também não haveria 
violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de delegação 
do Poder Legislativo ao Executivo para a imposição de deveres aos administrados. 
Conforme Silva42, não há no princípio da separação dos poderes aquela rigidez de 
outrora, uma vez que a ampliação das atividades do Estado contemporâneo impôs 
uma nova visão dessa teoria e novas formas de relacionamento entre os poderes 
constituídos, o que se traduz em uma verdadeira “colaboração de poderes”.
40  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 3.378 DF. Relator Min. Carlos Britto. Publicado no DJe de 20-06-

2008. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/753457/acao-direta-de-inconstitucionalidade-
adi-3378-df. Acesso em: 18 fev. 2018.

41  RONCAGLIO, Cynthia; NADJA, Janke. Desenvolvimento sustentável. Curitiba: IESDE, 2012.
42  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
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O STF, ao reafirmar que a cobrança de compensação ambiental não constitui 
violação do princípio da separação dos poderes, estabelece definitivamente uma 
diferenciação entre esse instrumento e o tributo, por exemplo, admissível somente 
através de lei, aprovada pelo poder legislativo. Não sendo tributo, sua estipulação, 
fundamentada no art. 36 da lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2000, dar-se-á por meio 
da atividade do poder executivo, in casu, por meio do órgão ambiental competente, 
em processo de licenciamento ambiental, a partir da análise dos impactos a serem 
ocasionados pela atividade econômica. 

Uma vez que a compensação ambiental está atrelada a um dano futuro, 
entende-se que a cobrança da compensação deve ocorrer após a emissão da licença 
de instalação, como condicionante da mesma. Os estudos ambientais são definidos 
por meio da emissão da licença prévia, e após a aprovação é emitida a licença de 
instalação, nos termos do art. 8º, II43 da resolução do Conama n.º 237 de 19 de 
dezembro de 199744.

Logo, com a aprovação dos estudos ambientais na fase da licença prévia, 
será possível o cálculo da compensação ambiental, sendo que a cobrança deve ser 
realizada como condicionante da licença de instalação, concomitante ao início das 
intervenções no meio ambiente. Deve ser concedido um prazo para o empreendedor 
efetivar o pagamento da compensação ambiental, pelo que o descumprimento 
da condicionante em questão poderá resultar na suspensão ou cancelamento da 
licença de instalação, nos termos do art. 19 da resolução do Conama n.º 237 de 19 
de dezembro de 1997. 

Infelizmente, não são raros no Brasil os casos de paralização de obras por 
falta de recursos financeiros e orçamentários, por desacertos entre empreendedor 
e contratado, dentre outros motivos determinantes. As intervenções iniciais de um 
empreendimento são absolutamente aptas a ocasionar em significativos impactos ao 
meio ambiente, motivo pelo qual nessa fase inicial é que caberá ao empreendedor 
recolher a compensação ambiental, que terá caráter irrevogável ou irretratável após 
o efetivo adimplemento.

Por outro lado, a falta de transparência na aplicação da compensação 
43  Art. 8º. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: II 

– Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

44  BRASIL. CONAMA. Resolução n.º 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e complementação 
dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 22 
de dezembro, 1997.
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ambiental ainda é uma realidade, uma vez que o empreendedor efetiva o 
recolhimento da compensação ambiental que deixa de ser aplicada no local 
impactado, passando a fazer parte de um fundo ou uma conta de recursos do Estado 
utilizado para finalidades diversas, nem sempre relacionadas com a proteção do 
meio ambiente. Há necessidade de aprimoramento da legislação também nesse 
sentido, democratizando, inclusive com a participação do empreendedor, a decisão 
de aplicação desses recursos.

Ferreira e Rezende45 mencionam a necessidade de se estabelecer um modelo 
de licenciamento mais democrático, que faculte aos atores sociais envolvidos no 
processo compreendê-lo em sua inteireza, complexidade e profundidade, permitindo 
ao particular livrar-se do sentimento de que seu direito de propriedade encontra-
se hipertrofiado pelos excessos, morosidade e amarras burocráticas impostas pelo 
poder público durante o licenciamento ambiental, de modo que se possa entendê-lo 
como meio adequado de exercício e proteção do direito de propriedade.

 Também se faz importante registrar que há no Brasil tentativas ilegais e 
inoportunas de cobranças de compensação ambiental aos empreendedores, como 
se fosse um tributo devido pela simples implementação de empreendimento que 
ocasiona impacto ambiental, especialmente pelos municípios os quais devem, em 
algum momento, manifestar-se no processo de licenciamento ambiental e passam a 
condicionar essa manifestação ao pagamento de “compensação ambiental”.

O elemento principiológico consagrado pelo STF no julgamento da ADI n.º 
3.378/2008 DF46 é aquele relacionado ao usuário pagador, previsto no art. 4º, VII, da 
lei n.º 6.938 de 31 de agosto de 198147, no qual se destaca a imposição ao usuário 
da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, ou 
seja, opera-se a partir da valoração dos bens ambientais e da compreensão da sua 
finitude, a atribuição de valor à utilização de elementos do meio ambiente.

Conforme Rodrigues48, o princípio do usuário pagador é direcionado para a 
tutela da qualidade do meio ambiente e possui o objetivo de proteger a quantidade 

45  FERREIRA, Patrícia de Melo Mendonça; REZENDE, Élcio Nacur. O licenciamento ambiental sob a ótica do 
Direito Constitucional contemporâneo. Revista Jurídica Cesumar, Maringá/PR, v. 17, n. 2, p. 465-481, maio/
agosto 2017.

46  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n.º 3.378 DF. Relator Min. Carlos Britto. Publicado no DJe de 20-06-
2008. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/753457/acao-direta-de-inconstitucionalidade-
adi-3378-df. Acesso em: 18 fev. 2018.

47  BRASIL. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismos de formulação e aplicação. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de setembro, 1981.

48  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental: parte geral. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005.



Santos, Palhares, Freitas - Compensação ambiental, sustentabilidade e a ação direta... 663

dos bens ambientais, proporcionando uma consciência acerca da necessidade de 
uso racional dos mesmos, bem como permitindo uma socialização justa e igualitária 
de seu uso.

Obviamente, não é qualquer tipo de utilização dos bens ambientais que 
enseja na imposição de custos ao usuário, por meio do mecanismo da compensação 
ambiental, pois senão, com o discurso ou as regras que regem a necessidade de 
proteção do meio ambiente, estar-se-ia mercantilizando o meio ambiente ou 
restringindo seu acesso equitativo, criando-se uma desigualdade social relacionada 
ao uso de recursos ambientais, ou seja, somente aqueles que disponham de capital 
poderiam ter acesso a determinados bens ambientais. 

Definitivamente, não constituem essas as finalidades relacionadas ao 
referido princípio. Nesse sentido, menciona Beltrão49 que esse princípio tem por 
objetivo a cobrança daqueles que utilizam em larga escala os recursos naturais em 
atividades geradoras de riqueza, uma vez que está sendo utilizado um patrimônio 
da coletividade, atrelado nesse caso a um direito difuso, que é o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado em proveito do particular. 

É importante mencionar a ressalva relacionada à afirmação em questão de 
que incide a aplicação da compensação ambiental mesmo na utilização de recursos 
ambientais para a consecução de obras de utilidade pública ou de interesse social, 
uma vez que os elementos do meio ambiente constituem bens de natureza difusa, 
pertencentes a uma coletividade indeterminada, os quais estão relacionados a um 
direito das presentes e futuras gerações, atrelado a um dever constitucional de 
proteção e defesa, incidente tanto ao particular quanto ao poder público.

Uma das questões mais controversas no julgamento da ADI n.º 3.378/2008 
DF está relacionada com a declaração de inconstitucionalidade da expressão “não 
pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos na implantação de 
empreendimento”, prevista no §1º, do artigo 36, da lei n.º 9.985 de 18 de julho 
de 200050, uma vez que ficou estabelecida a exclusão de um piso e um teto para o 
cálculo da compensação ambiental, sendo por isso muito questionada por entidades 
de segmentos produtivos no Brasil.

Para regulamentar a questão, no âmbito federal, editou-se o decreto 

49  BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 2009.
50  BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 19 de julho, 2000.
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n.º 6.848 de 14 de maio de 200951, em que se previu no art. 2º que o cálculo da 
compensação ambiental será realizado pelo “produto do Grau de Impacto – GI 
com o Valor de Referência – VR”, sendo “GI = Grau de impacto nos ecossistemas, 
podendo atingir valores de 0 a 0,5%”. Com isso, ficou regulamentado por decreto 
federal um teto para o cálculo da compensação ambiental, mediante a aplicação do 
máximo de meio por cento sobre o Valor de Referência – VR52, a ser definido a partir 
da análise do EIA/RIMA.

O referido dispositivo foi questionado por meio da reclamação n.º 17.364 
DF53, interposta pela Procuradoria Geral da República – PGR, na qual foi relator o 
ministro Luís Roberto Barroso, por suposta afronta ao acordão proferido na ADI 
n.º 3.378/2008 DF; contudo, entendeu o STF que o art. 2º do decreto n.º 6.848 
de 14 de maio de 2009 “não desborda das razões de decidir utilizadas na ADI n.º 
3.378/2008 DF, não sendo, assim, possível acolher a tese da inicial nos rígidos limites 
da reclamação”, sendo negado seguimento à ação proposta.

Carece de razoabilidade o estabelecimento de um teto para o cálculo da 
compensação ambiental, como se definiu por meio do art. 2º do decreto n.º 6.848 
de 14 de maio de 2009, uma vez que, diante do grau de impacto de determinados 
empreendimentos, poderá haver a destinação de recursos ínfimos a título de 
compensação ambiental. A destinação de extensas áreas para o plantio de soja, por 
exemplo, pode resultar em significativos impactos ao meio ambiente, sem uma 
correspondente e adequada compensação ambiental, pelo baixo investimento, 
desnaturando-se o sentido do princípio do usuário pagador.

O estabelecimento de um teto poderá tornar a compensação ambiental uma 
mera taxa com fins arrecadatórios, e não propriamente de recomposição da qualidade 
ambiental degradada a partir dos impactos ambientais significativos ocasionados 
pelo empreendedor. Nesse sentido, menciona Klingelhöfer54 que “[...] o reforço 

51  BRASIL. Decreto n.º 6.848, de 14 de maio de 2009. Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto n.º 4.340, de 22 
de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de maio, 
2009.

52  VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os 
investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento 
ambiental para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos 
incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com 
apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.

53  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n.º 17364 DF. Relator Min. Roberto Barroso. Publicado no 
DJe de 18-03-2014. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24987876/reclamacao-rcl-17364-
df-stf. Acesso em: 14 jul. 2018.

54  KLINGELHÖFER, H. E. Investiments and environmental liability law. Revista Investigación Operacional, v. 34, 
n. 1, p. 9-25, 2013, p. 10.
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das condições para os danos ambientais são consideradas nas decisões econômicas: 
o indivíduo compara os custos de prevenção com os custos da compensação e, 
consequentemente, pode evitar o comportamento ambientalmente prejudicial”55.

Além disso, não se previram mecanismos que coíbam a burla ao cálculo 
da compensação pelo fracionamento de licenciamento, que ocorre quando o 
empreendedor, visando esquivar-se do pagamento de compensação ambiental, 
parcela em etapas a implantação do empreendimento, de modo que o maior valor 
a ser dispendido no empreendimento não é considerado para fins de cálculo da 
compensação ambiental. 

Por fim, também se faz necessário o estabelecimento de um prazo legal 
para a aplicação dos recursos da compensação ambiental pelo poder público, uma 
vez que em se tratando de cobrança que visa à recomposição das características 
ambientais de uma área significativamente impactada, não se deve operar um lapso 
temporal longo para que se restabeleça a qualidade ambiental ou se minimizem os 
efeitos dos danos ocasionados pelo empreendedor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia de desenvolvimento, em termos economicistas, é insustentável. O 
simples dogma básico do pensamento predominante, que diz que uma economia tem 
de crescer, já é um absurdo. Nada pode crescer sempre, muito menos em um espaço 
limitado, pois não há como aumentar o território, as florestas, os rios, os oceanos, 
a atmosfera. Não se pode continuar olhando o planeta como um almoxarifado ou 
como reserva bancária esperando os juros do mês. 

Essa expressão de desenvolvimento permeia a legislação ambiental desde 
a Declaração de Estocolmo, de 1972. Tudo que se fez foi acrescentar o adjetivo 
sustentável, buscando amenizar os efeitos. A situação do ambiente demanda um 
repensar do sistema econômico, o que exige a revalorização da civilização atual em 
seus múltiplos aspectos, de modo que seja presidido por uma ética atenta a um 
ponto de vista complexo, em conformidade com a complexidade da vida. 

É preciso escolher: queremos uma economia da destruição ou uma 
economia da criação? Para superar a crise civilizacional presente, urge mudar de rota, 

55  No original: “[…] tightening liability conditions for environmental damages leads to their consideration 
in economic decisions: the individual compares prevention costs to the costs of compensation and, 
consequently, may avoid environ-mentally harmful behavior”.
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no sentido de aplicação da compensação ambiental, em que, respeitando a aplicação 
da norma e dos princípios, o homem se reconheça como parte da natureza, e não 
como seu senhor. 

Bastam algumas referências aos riscos ambientais contemporâneos para que 
se tenha uma noção clara acerca do referido prolongamento de efeitos danosos no 
espaço e no tempo. A objetivação do princípio do poluidor-pagador pelo direito 
ocorre quando ele dispõe de normas definidoras do que se pode e do que não se 
deve fazer, bem como regras flexíveis que tratam da compensação, dispondo até 
mesmo sobre taxas a serem pagas para a utilização de determinado recurso natural.

Diante do cenário atual de degradação ambiental, verifica-se que a existência 
de mecanismos jurídicos para a recomposição da qualidade ambiental constitui 
somente um aspecto, dentre vários, que possam assegurar a manutenção do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Há necessidade da mudança da forma de 
interação entre os elementos, de modo que não seja dissociado o pensamento 
econômico do viés ecológico, naquilo que se convencionou denominar de 
sustentabilidade. 

A demanda por bens e serviços afeta a qualidade de vida no planeta, e a 
busca de equilíbrio entre atividade econômica e preservação ambiental é a tônica do 
desenvolvimento sustentável e da igualdade entre as diversas gerações. Os muitos 
desafios que os princípios revelam ou escondem não afastam o desejo de conhecê-
los e superá-los, apesar das dificuldades da busca do equilíbrio entre o ambiente e o 
homem, o desenvolvimento do presente e as novas demandas econômicas e sociais 
do futuro. 

Definitivamente, as variáveis econômicas não podem ser consideradas 
isoladamente, pois há interesses econômicos que interferem significativamente 
no meio ambiente. Deve-se reconhecer que o sucesso da proteção dos recursos 
naturais e da natureza, diante da visão utilitarista do meio ambiente, prescinde de 
instrumentos jurídicos e econômicos de proteção ambiental.

Nesse sentido, a compensação ambiental constitui um dos principais 
mecanismos que visam à compatibilização da necessidade da exploração econômica 
do meio ambiente com a preservação da qualidade ambiental, sendo objeto de 
discussões e controvérsias nos processos de licenciamento ambiental, as quais 
resultaram na interposição da ADI n.º 3.378/2008 DF pela Confederação Nacional 
das Indústrias – CNI.
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Por meio do julgamento da referida ação pelo STF, foram definidas 
importantes bases para a aplicação da compensação ambiental, como a necessidade 
de proporcionalidade na fixação do quantum a ser destinado, após a realização de 
estudo que assegure o contraditório e a ampla defesa, bem como a definição de um 
percentual máximo a ser aplicado no cálculo da compensação, dentre outras bases.

As mudanças estabelecidas a partir do julgamento da ADI n.º 3.378/2008 DF 
motivaram a edição do decreto n.º 6.848 de 14 de maio de 2009, o qual estabeleceu 
critérios específicos para a cobrança de compensação nos licenciamentos 
desencadeados pelo IBAMA, reduzindo-se, deste modo, a insegurança jurídica na 
aplicação desse importante instrumento jurídico e econômico de proteção do meio 
ambiente.

Mesmo com as alterações introduzidas a partir do julgamento da ADI n.º 
3.378/2008 DF, há necessidade de melhoria na aplicação da compensação ambiental, 
devendo ser coibidas práticas como a ausência de cobrança a partir do fracionamento 
do licenciamento ambiental, a ausência de aplicação dos recursos da compensação 
ambiental no local impactado e a demora ou atraso na aplicação dos recursos pela 
ineficiência do poder público. 

Também se demonstra como fragilidade na instrumentalização da 
compensação ambiental a falta de transparência na aplicação do recurso, uma vez 
que não raramente o mesmo é destinado para um fundo ou uma conta global de 
recursos do Estado, não sendo possível ao empreendedor e à própria sociedade 
o acompanhamento da destinação daquele recurso específico, devendo por isso 
ser privilegiada a aplicação direta pelo empreendedor nas atividades de proteção 
de unidade de conservação ou zona de amortecimento mais próxima do local 
impactado. 

Por fim, o julgamento pelo STF da ADI n.º 3.378/2008 DF contribuiu para a 
redução da insegurança jurídica na operacionalização da compensação ambiental. 
Todavia, há necessidade de aprimoramento da legislação que rege esse instituto, 
o qual constitui um dos principais instrumentos de recomposição da qualidade 
ambiental e está diretamente relacionado com a fruição do direito fundamental 
relativo à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 
presentes e futuras gerações, previsto no art. 225 da Constituição de 1988. 
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RESUMO: A pessoa diante do risco da morte e a perda de todas as expectativas de 
vida em seu país, não lhe resta outra alternativa a não ser pedir refúgio em países 
vizinhos. O direito internacional tem legislado a proteção aos refugiados; analisar 
tais normas e a sua aplicabilidade, assim como a situação de vulnerabilidade destes, 
sejam oriundos de guerra, principalmente das guerras ocorridas nos séculos XX e 
XXI, assim como a guerra da Síria, e as guerras sociais que ocorrem na África, Angola, 
Haiti e na Venezuela, é o objetivo da presente pesquisa. E, tem também por objetivo 
entender como os conflitos afetam a vida das pessoas que enfrentam essas situações 
e as consequências geradas, já que tais pessoas são obrigadas a se deslocarem da sua 
plaga de origem e irem em busca de vida e dignidade. Demonstrará também a luta 
das comunidades internacionais para a construção de leis para a proteção do homem 
e a construção desses direitos. Busca analisar se essas leis criadas para a proteção 
do homem e em especial aos refugiados de fato têm aplicação eficaz diante das 
atrocidades geradas em razão de situações políticas e sociais que obrigam as pessoas 
a enfrentar dificuldades na tentativa de sobrevivência. O método de abordagem 
utilizado é o dedutivo e histórico, com a análise dos pactos internacionais e as 
normas existentes e se estas têm eficácia ou são violadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Refugiados; Direitos humanos; Eficácia das normas; Dignidade 
humana.
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REFUGEES AND INEFFICIENCY OF RULES: HUMANS 
FIGHTING FOR LIFE AND DIGNIT Y

ABSTRACT: Facing the risk of death and the loss of all expectations, humans have only 
the alternative to seek asylum in neighboring countries. International law has ruled 
on protection to refugees. Current paper analyzes such rules and their applicability, 
coupled to people´s vulnerability due to war, especially 20th and 21st century wars, 
the war in Syria and the social wars in Africa, Angola, Haiti and Venezuela. The paper 
deals with the manner conflicts affect people´s life with all their consequences. In 
fact, people have to displace themselves from their place of origin for a better life 
and dignity. The paper also reveals the struggle of international communities for the 
publication of laws for the protection of humans and the construction of their rights. 
It also discusses whether the laws for the protection of humans and especially for 
refugees have efficacious application in the wake of atrocities caused by political and 
social situations that force people to face difficulties for their own survival. Current 
deductive and historical method brings forth international treaties and laws and 
their efficaciousness or their violation.   

KEY WORDS: Refugees; Human rights; Efficaciousness of norms; Human dignity.

LOS REFUGIADOS Y LA INEFICACIA DE LAS NORMAS: FLAGELOS 
HUMANOS, LUCHANDO POR LA VIDA Y POR LA DIGNIDAD 

RESUMEN: La persona delante del riesgo de la muerte y la pérdida de todas las 
expectativas de vida en su país, no le queda otra alternativa a no ser pedir refugio a 
países vecinos. El derecho internacional ha legislado la protección a los refugiados; 
analizar tales normas y su aplicabilidad, así como la situación de vulnerabilidad 
de estos, sean oriundos de guerra, principalmente de las guerras producidas en 
los siglos XX y XXI, así como la guerra de Siria, y las guerras sociales que ocurren 
en África, Angola, Haití y en Venezuela, es el objetivo de la presente investigación. 
Y, tiene, también, por objetivo entender cómo los conflictos afectan la vida de las 
personas que enfrentan esas situaciones y las consecuencias generadas, ya que tales 
personas son obligadas a desplazarse de su país de origen e irse en búsqueda de 
vida y dignidad. Demostrará, también, la lucha de las comunidades internacionales 
para la construcción de leyes para la protección del hombre y la construcción de 
esos derechos. Busca analizar si esas leyes creadas para la protección del hombre 
y en especial a los refugiados de hecho tienen aplicación efectiva delante de las 
atrocidades generadas en razón de situaciones políticas y sociales que obligan a 
las personas a enfrentar dificultades en la tentativa de sobrevivencia. El método 
de abordaje utilizado es el deductivo e histórico, con el análisis de los pactos 
internacionales y las normas existentes y si estas tienen eficacia o son violadas. 
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PALABRAS CLAVE: Refugiados; Derechos humanos;  Eficacia de las normas; 
Dignidad humana.

INTRODUÇÃO

Várias são as causas que levam as pessoas a deixarem sua pátria e a buscarem 
guarida em países vizinhos, e para isso enfrentam todas as dificuldades, como a morte, 
o desprezo das pessoas e a separação de pais e filhos, tornando-se vulneráveis. Nos 
olhos o medo e a insegurança, no colo os filhos pequenos, famintos, muitas vezes 
sem saberem os motivos para a mudança. No coração do vulnerável é a possibilidade 
de vida. É preciso fugir da guerra, das bombas, da fome, da morte, da injustiça e 
sonhar com uma nova vida. O poder político, a fome, a desesperança e a guerra com 
toda a sua estupidez têm levado milhões de vidas a percorrerem caminhos tortuosos 
em busca de possibilidade de vida digna. 

A guerra surgiu nos grupos primitivos, o homem em luta por áreas de terra 
produtiva, matando e morrendo por isso. Nos dias atuais a busca ou a conservação 
pelo poder, o enfrentamento a grupos radicais religiosos, o interesse econômico na 
venda de armamento, entre outros motivos, tem gerado morte, desespero, medo, 
fragilidade humana, vulnerabilidade e desrespeito à vida e à dignidade humana.  

A humanidade sempre sofreu com as guerras, sempre enfrentou terras e 
mares em busca de socorro. E, no momento atual existem também as guerras sociais 
onde governantes cruéis e insensíveis para se manterem no poder tem gerado a 
morte de vida e de sonhos das pessoas, que sem expectativas, atravessam fronteiras 
em busca de dignidade.

Os refugiados lutam pela vida, deixando para traz a sua história, a sua 
família, e os seus bens, e enfrentam o medo, o desprezo e a indiferença das pessoas 
nas novas terras onde pisam os seus pés. Tornam-se frágeis diante do desconhecido, 
muitas vezes outra língua, outra cultura e outros costumes. Quando conseguem 
abrigos há separação de pais e filhos, assim, tornam-se vulneráveis diante da total 
dependência de acolhimento e respeito. O que se percebe é que o principal flagelo 
de tais situações são as graves violações aos direitos das pessoas, tanto daquelas que 
residem nas áreas de conflitos, quanto àquelas que se refugiam em busca de auxílio 
em outros países.

Ao longo da história diversas violações aos direitos humanos ocorreram, e 
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diariamente ainda são registradas em diferentes regiões do mundo. Em um contexto 
de guerra, as pessoas com medo e insegurança do que pode ou o que está por 
vir, saem do seu local de origem e vão em busca de uma vida melhor para si e 
sua família em outros países, onde possam ser acolhidos e salvos de qualquer tipo 
de perseguição.  Desde a antiguidade as pessoas saem de sua terra em razão de 
conflitos.

A saída dessas pessoas do seu lugar de origem tem se agravado nos últimos 
tempos, como pode ser observado quando dos conflitos ocorridos na Síria, a miséria 
da África, os problemas políticos da Venezuela, Haiti, e tantos outros países. Em 
razão dessa  multidão em trânsito para buscar socorro e vida digna, em números 
acima de 60 milhões de pessoas, diversos diplomas internacionais foram criados 
ao longo do tempo com o objetivo principal de proteger o homem em situação de 
vulnerabilidade, pedindo refúgio. Com isso, a presente pesquisa busca averiguar 
qual é a eficácia dessas normas em proteção dos direitos humanos e em especial da 
dignidade humana dos refugiados. 

A presente análise buscará respostas para a situação crítica mundialmente 
vivida pelos refugiados, quanto às normas existentes, e o quanto a dignidade humana 
de tais pessoas tem sido aviltada.  Busca-se, com isso, evidenciar a necessidade 
de realização de esforços positivos para a concretização da eficácia dos tratados 
internacionais de proteção dos direitos humanos, especialmente os encarregados 
de tutelar os direitos dos refugiados.

1.1 AS GUERRAS E OS REFUGIADOS 

As revoluções são lutas realizadas pelo mundo na história da humanidade, 
desde as primeiras civilizações. As organizações dos Estados como, por exemplo, 
Grécia e Itália, começaram a discutir acerca das formas de se organizarem a partir 
do sétimo século antes da era atual, e as guerras existem a milhões de anos03. A 
discrepância social são causas existentes desde as cidades mais antigas, e a luta pela 
igualdade social sempre existiu, as classes mais favorecidas lutam em busca de poder 
econômico, social, político, enquanto as classes menos favorecidas lutam em busca 
do seu lugar na sociedade. E, em razão dessa busca incessante do poder, as guerras 
nunca deixaram de existir. 

As guerras não surgem de uma única causa, e seus efeitos causam um efeito 
03  COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 253.
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cumulativo quando essas causam se combinam04. Dessa forma, o homem nos tempos 
remotos, vivia em conflito, e esses conflitos fizeram, e até hoje fazem, esses efeitos 
cumulativos, ou seja, causam a saída de pessoas dos seus lugares, da sua plaga de 
origem, em busca de melhores condições de vida, tendo em vista que a guerra lhes 
tirou tudo. Além de causar a pobreza, com a falta de alimentos, de emprego, de 
moradia, e a proliferação de doenças; a guerra causa um “empobrecimento” do 
próprio Estado, que deixa de dispor de recursos econômicos para a população civil, 
para realizar a compra de armamentos, para continuar a guerrear05 

Além da pobreza a guerra provoca medo na população em razão da violência 
que sofrem, e bem mais que isso, segundo Paul Collier 

A guerra provoca também a fuga do capital, pois, mesmo após 
terminado o conflito, as pessoas preferem manter os seus 
recursos no estrangeiro. O repatriamento requer mais do 
que paz. Este problema coloca-se também ao nível da fuga de 
capital humano (com capacidade financeira) que parte para 
os países industrializados durante e também após a guerra06.

As duas grandes guerras que se destacaram em razão das atrocidades 
cometidas à população civil e, consequentemente, a perda de milhares de vidas e 
milhares de deslocados, foram a Primeira e Segunda Guerra Mundial. As atrocidades 
realizadas em face da pessoa humana nas guerras perpetradas durante o século XX, 
levaram as pessoas a deixarem seus países de origem, deixando tudo para traz, e 
se deslocarem em busca de melhores condições de vida, em busca de paz e de um 
novo futuro.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados ACNUR, em 
estudos realizados sobre os refugiados diz que os conflitos armados se tornaram 
a principal causa dos fluxos de refugiados, e considera que “os movimentos de 
refugiados não são mais efeitos colaterais de um conflito, sendo, em muitos casos, 
decisivos como táctica da guerra”. Verifica-se, contudo, que ao longo dos anos, essas 
guerras fizeram com que as pessoas se deslocassem dos seus países de origem em 
04   RÉMOND, Rene. O século XX de 1914 aos nossos dias. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1974, p. 108.
05  ARMIÑO, Karlos. Guia da reabilitação pós-guerra: o processo de Moçambique e a contribuição das ONG. 

Hegoa. Faculdad de Ciencias Economicas. País Basco, 1997, p.193.
06  COLLIER, Paul et al. Breaking the conflict trap. Civil war and development policy. World Bank. 

Washington, 2003, p. 21. Disponível em https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/13938/567930PUB0brea10Box353739B01PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 
10 mar. 2016.
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busca de proteção. Os refugiados são consequências de situação de risco, seja pela 
guerra armada, seja pela guerra social, pela fome e pelo populismo egoísta que gera 
a fome e o desrespeito à vida e à dignidade humana.

O trauma de quem é vítima de guerras armadas e sociais, se instaura 
marcando a vida do refugiado pelo resto da vida, pois, além da miséria, da fome e da 
falta de um teto, precisa conviver com a intolerância, com o desprezo e o preconceito 
do país para onde decide sobreviver, perdendo a sua dignidade, transformando-se 
em verdadeiro flagelo humano. 

2 OS REFUGIADOS

A origem do refúgio é tão antiga, quanto a sua própria história, pois são 
pessoas que se deslocam de seu lugar de origem em razão de sofrer violações contra 
a sua pessoa em busca de uma vida melhor. Desde o século XX é constatada no 
mundo a existência de refugiados. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial 
o mundo vivenciou a ocorrência do grande fluxo de necessitados em busca de 
condições de vida em locais diversos do de sua origem, momento em que se 
observou uma mobilização para criar regras, procedimentos e normas para decisões 
acerca dos refugiados.

Estas mobilizações deram ensejo à criação de normas das comunidades 
internacionais, com o fito de proteger essas pessoas, tendo em vista que os 
refugiados tornaram-se uma preocupação da comunidade internacional, que, por 
razões humanitárias, esta começou a assumir responsabilidades para proteger e 
assistir os refugiados07 Com os horrores que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, 
a figura do refugiado tomou maiores proporções, o que exigiu soluções por parte 
das autoridades internacionais. 

Nas lições de Tarin Mont’Alverne e Ana Carolina Pereira, 

O refugiado teve seu surgimento em razão do massacre 
promovido pelos regimes totalitários na Europa de judeus, 
militares comunistas, homossexuais, ciganos, eslavos, 
deficientes físicos e mentais, ativistas políticos, testemunhas 

07  ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Manual de procedimentos e critérios 
para a determinação da condição de refugiados, de acordo com a convenção de 1951e o protocolo de 
1967 relativos ao estatuto dos refugiado. Disponível em: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.
php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_
para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado. Acesso em: 19 abr.2016.
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de Jeová, alguns sacerdotes católicos, dentre tantas pessoas 
que faziam parte de grupos politicamente indesejados pelos 
regimes políticos da época08. 

No século passado, mais especificadamente na década de 20, o instituto 
do refúgio teve seu surgimento no âmbito da Liga das Nações, onde começou a 
preocupação com a imensidão de pessoas que fugiam da recém-criada União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois, a fuga tinha como motivo a situação política e 
econômica que enfrentava o país, em razão da fome e da falta de condições básicas 
de sobrevivência09. 

As pessoas aos se sentirem ameaçadas se deslocavam para outros países, 
e esse deslocamento era forçado pois elas não tinham a intenção de sair, no 
entanto, as circunstâncias não lhes davam outra possibilidade de vida. Diante disso 
os governantes começaram a se preocupar com a saída dessas pessoas de suas 
terras, não foi somente pelo fato de saírem, mas as consequências sofridas por essa 
população em êxodo, os riscos das travessias, levando-se sempre em consideração o 
objetivo de garantir seus direitos. 

Apesar da ajuda que a Liga das Nações dava às minorias, ela não trazia em 
seus documentos como atender a problemática dos refugiados, todavia, em 1921, 
foi criado o Alto Comissariado para os Refugiados Russos. Teve início aí a proteção 
internacional aos refugiados. E assim começou a crescer essa preocupação com a 
proteção dos refugiados, tanto que em 1938, foi criado o Alto Comissariado da Liga 
das Nações para Refugiados. Com tal criação inaugurou-se uma nova fase do Direito 
Internacional dos Refugiados, em que os refugiados até então eram qualificados por 
critérios coletivos (nacionalidade, origem ou etnia), passaram a ser qualificados por 
meio de aspectos individuais, ou seja, por intermédio da história e características 
individuais de cada pessoa10.

Em 1951, foi aprovada a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos 
Refugiados. Essa convenção teve grande importância para os refugiados, conforme 
André de Carvalho Ramos ensina.
08  MONT’ALVERNE, Tarin Cristina  Frota; PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Refugiados ambientais e tutela jurídica 

internacional: algumas considerações. Revista de Direito Internacional. V. 9, n.3, 2012, p. 46
09  JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007. 240p. Disponível em: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
portugues/Publicacoes/2013/O_Direito_Internacional_dos_Refugiados.pdf?view=1.  Acesso em: 10 mar. 
2016. p. 58.

10  Ibidem. p.77
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A convenção de Genebra foi o primeiro tratado internacional 
que trata da condição genérica do refugiado, seus direitos 
e deveres. Os tratados anteriores eram aplicáveis a grupos 
específicos, como os refugiados russos, armênios e alemães. 
Em 1950, foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR), que hoje é órgão subsidiário 
permanente da Assembleia Geral das Nações Unidas e possui 
sede em Genebra11. 

A Convenção de 1951 instituiu a definição de refugiado, os seus direitos e 
deveres básicos, bem como os motivos para a cessação da condição de refugiado. 
Todavia, a definição estabelecida nesta Convenção, tinha limitações temporais, pois 
estabelecia que somente fosse aplicado aos refugiados de 195112. Em 1967, foi 
editado o Protocolo Adicional à Convenção sobre Refugiados, retirando a limitação 
temporal, que possuía a definição de refugiado que existia na Convenção de 1951. 

Em 1969, foi aprovada a Convenção da Organização da Unidade Africana, 
que hoje é a denominada União Africana, sobre refugiados. Essa Convenção passou 
a viger no ano de 1974 e estabeleceu a denominada ‘definição ampla de refugiado’, 
em que consiste em “considerar refugiado aquele que, em virtude de um cenário de 
graves violações de direitos humanos, foi obrigado a deixar sua residência habitual 
para buscar refúgio em outro Estado”13.

11  RAMOS, Andre de Carvalho. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. In: RAMOS, Andre, 
RODRIGUES, Gilberto, ALMEIDA, Guilherme Assis de (org.). 60 anos de ACNUR : perspectivas de futuro. São 
Paulo : CL-ACultural, 2011, p. 25

12  Art. 1º - Definição do termo “refugiado” A. Para os fins da presente Convenção, o termo “refugiado” se aplicará 
a qualquer pessoa: 1) Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 30 de 
junho de 1928, ou das Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de 
14 de setembro de 1939, ou ainda da Constituição da Organização Internacional dos Refugiados; As decisões 
de inabilitação tomadas pela Organização Internacional dos Refugiados durante o período do seu mandato, 
não constituem obstáculo a que a qualidade de refugiados seja reconhecida a pessoas que preencham as 
condições previstas no parágrafo 2 da presente  seção;2) Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos 
antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude 
desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora 
do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido 
ao referido temor, não quer voltar a ele. Disponível em: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1. Acesso em: 30 abr. 2016.

13  RAMOS, Andre de Carvalho. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. In: RAMOS, Andre, 
RODRIGUES, Gilberto, ALMEIDA, Guilherme Assis de (org.). 60 anos de ACNUR : perspectivas de futuro. São 
Paulo : Editora CL-ACultural, 2011, p.26.
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3 O ALCANCE DAS NORMAS QUE DEVEM PROTEGER OS REFUGIADOS

Durante anos as comunidades internacionais, por meio de convenções, 
tratados, estatutos e declarações internacionais, têm buscado a proteção jurídica aos 
refugiados. Estes enfrentam dificuldades e até o risco de vida à procura de refúgio 
em outros países, após sofrerem a violação nos seus direitos humanos. A violação 
a tais direitos ocorrem quando as pessoas se encontram em situações precárias, e, 
diante do poder e autoritarismo do Estado, precisam deixar tudo para trás com o 
intuito de preservar suas vidas e seus familiares. 

Existem direitos que procuram amparar os refugiados, estes vivem momentos 
críticos, com sofrimento físico e moral, diante do risco real de vida, de portas 
fechadas, de travessia extremamente perigosa, da rejeição e ofensa à sua dignidade. 
Essa intransigência dos países ao recepcionarem os refugiados ou deixarem de fazê-
lo, ferem as normas internacionais, e aumentam a dor e a vulnerabilidade destes.

A Segunda Guerra Mundial, marco histórico em relação ao desrespeito à vida 
humana e aos problemas referentes aos refugiados que se deslocaram de seus países 
fugindo da violência; fez emergir nas comunidades internacionais a preocupação 
com os resultados que essa guerra estava causando para toda a sociedade. Nesse 
período houve forte centralização institucional naquilo que diz respeito à proteção 
e assistência concedida aos refugiados14. Partindo dessa preocupação, surgiram 
algumas normas que vieram tentar resolver ou ao menos amenizar a dor, a angústia 
e o desespero que essas pessoas passavam, ou seja, visavam garantir a dignidade da 
pessoa humana.

Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, os países estarrecidos com a 
crueldade praticada na guerra, se reuniram criando a Organização das Nações Unidas 
(ONU), e, de tal reunião adveio a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
com a intensão de proteger o homem em sua dignidade, para que nunca mais este 
sofresse tal desrespeito15. 

 Em 1951, a ONU (Organização das Nações Unidas) criou um órgão com 
o objetivo de tratar questões que envolviam os refugiados, ou seja, um órgão para 
proteger e assistir às vítimas de perseguição, da violência e da intolerância, o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). O ACNUR, como 
14  ANDRADE, José H. Fischel de. Direito Internacional dos refugiados: evolução histórica (1921 – 1952). Rio de 

Janeiro: Renovar, 1996, p. 151.
15  FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues; LIMA JÚNIOR, Paulo Gomes de. A eficácia do direito à 

dignidade da pessoa humana. Disponível em: http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/
article/download/2400/1651. Acesso em: 5 maio 2016, p. 323.



Revista Jurídica Cesumar  - Mestrado, v. 19, n. 3, p. 673-703, set./dez. 2019 - e-ISSN 2176-9184 682

órgão humanitário16 tem dois objetivos primordiais: “proteger homens, mulheres 
e crianças refugiadas e buscar soluções duradouras para que possam reconstruir 
suas vidas em um ambiente normal”17. Em julho do mesmo ano, foi elaborado o 
primeiro instrumento internacional de proteção aos refugiados: Convenção Relativa 
ao Estatuto dos Refugiados. Segundo Stefania Eugenia Barichello e Luiz Ernani 
Bonesso de Araujo, “o instrumento-chave no reconhecimento da proteção dos 
refugiados são a Convenção de Genebra de 1951 e o seu protocolo de 1967 que 
são considerados alicerce do direito internacional dos refugiados”18. Dentre outros 
órgãos criados com o objetivo de possibilitar que os refugiados retornassem ao seu 
país de origem, tem-se o Comitê Intergovernamental para refugiados, Administração 
de Assistência e Reabilitação das Nações Unidas e Organização Internacional para 
Refugiados (OIR)19. 

O OIR foi criado no âmbito da ONU com objetivos humanitários, ou seja, 
a preocupação central tinha interesses humanitários, todavia essa não era a única 
preocupação que tinha quanto aos refugiados, mas também, segundo Aryadne 
Bittencourt Waldey em “relação ao deslocamento de recursos, segurança nas 
fronteiras, integração intercultural, [...]”20. Essa organização muito fez aos 
refugiados deslocados de seu país de origem, para protegê-los e assegurá-los aos 
seus direitos humanos21. Com a criação da ACNUR as atribuições que eram de 
responsabilidade da OIR, passaram a ser do ACNUR, isso em janeiro de 1952.

3.1 A DECLARAÇÃO DE CARTAGENA 

As diversas violações ocorridas aos direitos humanos das pessoas que 
precisavam se deslocar do seu lugar de origem, tendo em vista as guerras que vinham 
ocorrendo em seu país, fizeram com que surgissem durante décadas, tratados 
16  A palavra “humanitário” é aqui empregada no sentido de valorizar o ser humano acima de tudo e no sentido de 

se entender todos os seres humanos como partes da humanidade e, portanto, responsáveis por ela. O caráter 
humanitário das ações do ACNUR pode ser rencontrado, a título de exemplo, no constante esforço de reunir 
famílias de refugiados separadas circunstancialmente. A reunião familiar é uma das maiores preocupações do 
ACNUR e foi objeto de inúmeras resoluções.

17  Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/breve-historico-do-acnur/. Acesso em: 19 
set. 2016.

18  BARRICHELLO, Stefania Eugenia; ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de. Aspectos históricos da evolução e do 
reconhecimento internacional do status de refugiado. Disponível em: http://www.publicacoesacademicas.
uniceub.br/index.php/relacoesinternacionais/article/viewFile/2997/2486. Acesso em: 03 abr. 2016, p. 64.

19  WALDELY Aryadne Bittencourt. Direito internacional dos refugiados: uma análise histórico-política. Disponível 
em: www.publicadireito.com.br/artigos/?Cod. Acesso em: 5 maio 2016, p. 8.

20  Ibidem, p.9.
21  ANDRADE, José H. Fischel de. Direito Internacional dos refugiados: evolução histórica (1921 – 1952). Rio de 

Janeiro: Renovar, 1996, p. 174
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internacionais à proteção à pessoa humana em tais situações.
A declaração de Cartagena22 foi um desses tratados. Adotado na América 

Latina em 1984 em razão de diversos deslocamentos que vinham ocorrendo nessa 
região do mundo – centro americana – tendo em vista os conflitos armados que 
estavam ocorrendo e, por consequências, sérias violações aos direitos da pessoa 
humana. As pessoas dessa região viviam sob a égide de eclosão de diversos regimes 
ditatoriais. Foi proposta por esse tratado a realização de medidas para que pudessem 
dar a essas pessoas maior proteção, ampliando o conceito de refugiados, no sentido 
de proteger as pessoas que sofriam com conflitos de ordem generalizada, bem como 
conflitos ocorridos internamente no país. E, consequentemente, causavam sérias 
violações aos direitos da pessoa humana23. 

Dos anos de 1920 até 1935, havia uma definição convencional a respeito 
do conceito de refugiados, que consistia em uma base grupal, ou seja, era levado 
em consideração o fato de as pessoas pertencerem ou não a determinado grupo de 
pessoas24 que não tinham a devida proteção em relação ao seu estado de origem. 
A Declaração de Cartagena trouxe à tona outro conceito, que tinha como exemplo 
a Declaração da Organização da Unidade Africana, em que trazia, em específico a 
questão dos refugiados na África e no Pacto de São José da Costa Rica25. 

A declaração de Cartagena, segundo Carina de Oliveira Soares, 

propôs a ampliação da definição de refugiados para abranger 
também os indivíduos que se veem obrigados a fugir de seus 
países devido à violência generalizada, à agressão estrangeira, 
aos conflitos internos ou à violação maciça dos direitos 
humanos26. 

22  A Declaração de Cartagena surgiu das conclusões e recomendações apresentadas no “Colóquio sobre Proteção 
Internacional dos Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários” 
realizado em Cartagena (Colômbia) em novembro de 1984 e organizado em cumprimento do mandato da 
Assembleia Geral das Nações Unidas para proporcionar e promover as medidas mais adequadas de proteção 
internacional aos refugiados. O Colóquio foi organizado pelo ACNUR conjuntamente com a Universidade de 
Cartagena e o Centro de Estudos do Terceiro Mundo, sob os auspícios do Governo da Colômbia.  

23  CARNEIRO, Wellington Pereira. A Declaração de Cartagena de 1984 e os desafios da proteção internacional dos 
refugiados, 20 anos depois. In: SILVA, Cesar Augusto S. da (org.).Direitos humanos e refugiados. Dourados: 
Ed. UFGD, 2012, p.13-31, p. 14

24  Hathaway, James C. The Law of Refugee Status. Toronto: Butherworths, 1991. p. 3-4.
25  CARNEIRO, Wellington Pereira. A Declaração de Cartagena de 1984 e os desafios da proteção internacional dos 

refugiados, 20 anos depois. In: SILVA, Cesar Augusto S. da (org.).Direitos humanos e refugiados. Dourados: 
Ed. UFGD, 2012, p. 13-31, p. 18.

26  SOARES, Carina de Oliveira. O direito internacional dos refugiados e o ordenamento jurídico brasileiro: 
análise da efetividade da proteção nacional. 2012. 252f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Alagoas, Maceió. Disponível em: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/O_
direito_internacional_dos_refugiados.pdf?view=1. Acesso em: 01 ago 2016, p. 51.
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A declaração de Cartagena passou a abranger na definição de refugiado os 
cidadãos que necessitaram deixar sua terra de origem, porque estavam ameaçadas 
suas vidas, sua segurança e liberdade, em razão do que vinha ocorrendo, ou seja, as 
ameaças que recebiam em decorrência da violência sofrida constantemente, sendo, 
a agressão estrangeira, os conflitos internos, além da violação sofrida aos direitos 
humanos, bem como outras violações que perturbaram gravemente a ordem 
pública27. A declaração de Cartagena ficou conhecida por ter ampliado o termo 
“refugiado”, por “definição ampliada de refugiado”28. De acordo com tal declaração, 
os refugiados são as pessoas que tenham fugido dos seus países porque sua vida, 
segurança ou liberdade foram ameaçadas pela violência generalizada, a agressão 
estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras 
circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública29.

O conceito de refugiados de Cartagena foi se construindo a partir da 
aplicação dos direitos fundamentais, devendo ser aplicados a toda pessoa humana, 
com objetivo de proteger a vida, dar segurança, liberdade aos refugiados, que sofrem 
com ameaças de seus direitos, passando por fundado temor30. O que se verifica 
que a declaração de Cartagena entende que qualquer pessoa deslocada que vir a 
sofrer violação quanto à sua pessoa, de qualquer natureza, independente daquela 
proveniente de países que estão passando por conflitos étnicos, políticos, religiosos, 
merecem proteção e acolhimento31.

O ACNUR, entende que ainda há muito o que fazer, pois não existe um alcance 
desses instrumentos internacionais de forma universal. Segundo o  ACNUR, existe 
um importante vazio no acesso ao território e aos procedimentos para determinação 
da condição de refugiado que se reflete em políticas restritivas de refúgio, baixas 
porcentagens de reconhecimento de refugiados, adoção de procedimentos de pré-
27  DECLARAÇÃO de Cartagena. In: ARAÚJO, Nádia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de (Coord.). O Direito 

Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, p. 421-430, 2001, p. 425-
426.

28  ANDRADE, José Henrique Fischel de. O refugiado à luz do Direito Internacional e do Direito Brasileiro. 
Advogado: Desafios e Perspectivas no Contexto das Relações Internacionais, Brasília, p.149-164, 1997b, p. 162

29  CARNEIRO, Wellington Pereira. A Declaração de Cartagena de 1984 e os desafios da proteção internacional dos 
refugiados, 20 anos depois. In: SILVA, Cesar Augusto S. da (org.).Direitos humanos e refugiados. Dourados: 
Ed. UFGD, 2012, p. 19

30  CARNEIRO, Wellington Pereira. A Declaração de Cartagena de 1984 e os desafios da proteção internacional dos 
refugiados, 20 anos depois. In: SILVA, Cesar Augusto S. da (org.).Direitos humanos e refugiados. Dourados: 
Ed. UFGD, 2012, p. 19

31 ARAUJO, Yasa Rochelle Santos de; BEGA,Patricia Fernandes.As políticas públicas de apoio aos refugiados no 
Brasil: reflexões e desafios. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO (CONPEDI), 24., Aracaju, SE. Anais [...]. Florianopolis: Fundação Boiteaux, 2015. 
p. 187-215, p. 194.
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admissibilidade e a detenção administrativa de solicitantes de refúgio e refugiados 

por ingresso irregular no território32.

É necessário que se pense sempre no refugiado como aquele que 

forçadamente necessitou se deslocar, que é uma pessoa, contudo, e que deverá 

prevalecer a razão da humanidade, sobre a razão do Estado,33 devendo este realizar 

um trabalho para proteger a pessoa humana acima de qualquer circunstância, seja 

ela, burocrática, administrativa, política ou econômica. Afinal, o que se prega, é a 

proteção da população. O Brasil adotou o conceito de refugiado estabelecido em 

Cartagena, conforme se verifica na lei nº 9.474/97.

3.1.2 Convenção relativa ao estatuto dos refugiados da ONU 

Após três anos da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi 

aprovado o Estatuto do Refugiado, em 1951. O objetivo principal dessa Convenção 

era definir a questão acerca dos refugiados quanto à sua condição e quanto aos 

seus direitos e deveres. Assim, refugiado, conforme o estatuto,  é aquele que, em 

consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, e 

receando com razão ser perseguido em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, 

filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do país 

de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele receio, não queira 

pedir a proteção daquele país; ou que, se não tiver nacionalidade e estiver fora do 

país no qual tinha a sua residência habitual após aqueles acontecimentos, não possa 

ou, em virtude do dito receio, a ele não queira voltar34.

O artigo 1º da Convenção de 1951 explicitou e definiu os requisitos 

necessários para a identificação das pessoas como refugiadas, e dentre os requisitos, 

podem ser destacados aqueles que representam o fundado temor de perseguição, ou 

que em razão do deslocamento, caracterizou a violação aos seus direitos humanos, 
32  ACNUR. Cartagena + 30. Disponível em: http://www.acnur.org/cartagena30/pt-br/antecedentes-e-desafios/. 

Acesso em: 01 out. 2018.
33  CARNEIRO, Wellington Pereira. A Declaração de Cartagena de 1984 e os desafios da proteção internacional dos 

refugiados, 20 anos depois. In: SILVA, Cesar Augusto S. da (org.).Direitos humanos e refugiados. Dourados: 
Ed. UFGD, 2012, p. 19.

34 ACNUR. Convenção relativa ao estatuto dos refugiados. Disponível em: www.acnur.org/t3/fileadmin/.../
Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf. Acesso em: 10 maio 2016.
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sendo o refugiado, assim considerado em razão do dano moral e material sofrido.35

A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados foi a princípio designada 
pelos países ocidentais para proteger os deslocados em razão da Segunda Guerra 
Mundial36. Assim, o refúgio era considerado no estatuto de caráter individual, ou 
seja, a proteção dada aos refugiados era fornecida de forma individual, embora 
pudesse ser concedida também a grupos.

Apesar de todas as dificuldades que se apresentaram enquanto a Convenção 
do Estatuto do Refugiado vigorava, houve uma reviravolta no direito internacional. A 
convenção em seu artigo 33, apontou, de forma primeira, a responsabilidade que o 
Estado tinha em relação ao indivíduo refugiado,  ou seja, aquele que não fazia parte 
da sua população, por meio do princípio do non-refoulement.37 Porém, reforçou 
que os Estados tinham o compromisso, por meio desse princípio de não devolver 
esse indivíduo para seu país de origem, se os recebessem, no entanto, não tinham o 
dever de recebê-los, o que reforça a soberania dos Estados38.

Novos fluxos de refugiados surgiram na década de 60, quando cidadãos em 
razão dos fortes movimentos de descolonização que viam ocorrendo na África e na 
Ásia, começaram a se deslocar. Todavia, esses refugiados não estavam atrelados ao 
contexto da II Guerra Mundial, o que não se adequavam ao conceito estabelecido na 
Convenção de 1951, não podendo essas pessoas serem protegidas. Face a isso, em 
1967 foi criado o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados.

O Protocolo de 1967 teve como fim específico atender e resolver os 
problemas que foram construídos em razão do conceito estabelecido pela Convenção 
a respeito da aceitação do fluxo de refugiados, pois não se encaixavam no conceito 
entabulado. Eram aceitos como refugiados apenas aqueles que se enquadrassem no 
limite temporal estabelecido, e esse Protocolo veio exatamente para romper com 
esse limite, ou seja, extirpar da Convenção essa limitação temporal, abrindo espaço 
para todas as pessoas que sofrem de qualquer tipo de perseguição relacionada à 
raça, religião, nacionalidade, filiação.
35  ARAUJO, Yasa Rochelle Santos de; BEGA, Patrícia Fernandes.As políticas públicas de apoio aos refugiados no 

Brasil: reflexões e desafios. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO (CONPEDI), 24., Aracaju. Anais [...]. Florianopolis: Fundação Boiteaux, 2015. p. 
187-215, p. 193.

36  MOREIRA, Julia Bertino; ROCHA, Rossana Reis. Regime internacional para refugiados: mudanças e desafios. 
Disponível em: revistas.ufpr.br/rsp/article/view/31649. Acesso em: 3 jun. 2016, p.19.

37  Este princípio é aquele onde o refugiado tem o direito de não ser devolvido, o princípio da não-devolução, 
onde ninguém pode ser obrigado a retornar a um país em que sua vida e liberdade estejam ameaçadas.

38  MOREIRA, Julia Bertino. Redemocratização e direitos humanos: a política para refugiados no Brasil. Disponível 
em: www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000100006&script=sci...tlng. Acesso em: 23 maio 2016, 
p. 11.
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A Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, segundo Rossana Reis Rocha 
e Julia Bertino Moreira “[...] delimitaram os limites de um regime considerado por 
Hollifield (2000) como fortemente institucionalizado e “quase efetivo”, ao instituir 
normas que são hoje amplamente reconhecidas pelos Estados. De fato, quase todos 
os países membros da ONU comprometeram-se com o regime39.  Segundo o ACNUR, 
o Protocolo de 1967 “pôs fim à chamada reserva temporal da Convenção e impedia 
os novos países signatários de adotar a reserva geográfica, modificando o regime 
internacional para refugiados”40, atendendo dessa maneira, de forma generosa 
aqueles que necessitam dessa proteção, nunca deixando de levar em consideração os 
princípios dos quais rezam a Declaração Universal dos Direitos Humano (1948), em 
prol da proteção da pessoa humana de forma digna, não deixando que a dimensão 
política se fortaleça em detrimento da dimensão humanitária.

O papel da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, juntamente com 
o Protocolo de 1967, vem sendo desenvolvido de forma a tentar acolher da melhor 
forma possível aqueles que foram obrigados a se deslocar do seu país de origem, em 
busca de uma melhor condição de vida41. 

4 A CRISE DOS REFUGIADOS

As pessoas buscam refúgio em outros países tornando-se refugiados, e essa 
busca acontece em razão da violação dos seus direitos enquanto pessoa, ou seja, 
que um ou mais dos seus direitos fundamentais sofreram algum tipo de ameaça. 
Segundo Flavia Piovesan, “cada refugiado é consequência de um Estado que viola os 
direitos humanos”42. Mas também é fato que essas pessoas consideradas refugiadas, 
em razão de tratados internacionais deveriam, em tese, ter proteção dos países que 
os acolhem. 

Segundo dados do ACNUR, a atual crise dos refugiados é a maior crise 
enfrentada desde a criação do órgão, e clama por soluções emergenciais imediatas, 
39  MOREIRA, Julia Bertino; ROCHA, Rossana Reis. Regime internacional para refugiados: mudanças e desafios. 

Disponível em: revistas.ufpr.br/rsp/article/view/31649. Acesso em: 3 jun. 2016.p.21.
40  ACNUR. Manual de procedimentos e critérios a aplicar para determinar o estatuto de refugiado.Lisboa: 

ACNUR, 1996, p. 6. 
41  ACNUR, Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, Nações Unidas, 28 jul.1951. Disponível em: http://

www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_
relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados&gt. Acesso em: 08 ago. 2016.

42  PIOVESAN, Flavia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. IN: ARAUJO, Nadia de.; 
ALMEIDA, Guilherme Assis de. (coord.). O direito internacional dos refugiados: um perspectiva brasileira/
Nadia de Araujo e Guilherme Assis de Almeida. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 27- 64, p. 38.
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a fim de controlar os fluxos migratórios. Esclarece que conforme análise pela União 
Europeia, é de extrema imprescindibilidade que sejam tomadas medidas urgentes 
a fim de buscar soluções para findar com a Guerra Civil que vem ocorrendo na 
Síria, por exemplo43, que é uma das principais causas do aumento de refugiados no 
mundo.

Desde a II Guerra Mundial requerentes de asilo e das pessoas forçadas a 
fugir dentro de seus próprios países, ultrapassou 50 milhões, segundo levantamento 
da ONU (Organização das Nações Unidas).  E, em razão dos conflitos envolvendo 
Oriente Médio, África, Ásia e leste da Europa, piora o fluxo migratório de pessoas que 
vivem nessas regiões e os países e as agências de ajuda estão quase que incapazes 
de lidar com essa tensão. Mais de 45 mil pessoas fogem do seu país em busca de 
refúgio.44 Segundo o ACNUR a Síria enfrenta nove anos de conflito, e clama por 
solidariedade, pois enfrenta enormes obstáculos para encontrar segurança. Filipo 
Grandi, do Alto Comissário das Nações Unidas diz que “a Síria é a maior crise 
humanitária e de refugiados do nosso tempo, que continua causando sofrimento de 
milhões de pessoas e que deveria atrair o apoio de todo o mundo”45.

Segundo o ACNUR, os Estados europeus que vinham acolhendo sírios estão 
fechando suas portas em razão do crescente número de refugiados nos últimos 
tempos, impondo diversas restrições de entrada e de fronteira, levando milhares de 
pessoas a se refugiarem na Grécia.  Ainda, esclarece que em razão dessa restrição 
inúmeros refugiados vivem em situações vulneráveis, buscando a todo o custo 
uma forma de sair do seu país em busca de proteção, nem que para isso precisem 
arriscar suas próprias vidas e de suas famílias, embarcando em viagens perigosas 
para a Europa ou até mesmo recorrendo a formas estrategicamente perigosas de 
sobrevivência, como, por exemplo, se deixar explorar pelo trabalho infantil, sexual, 
o até mesmo um casamento precoce46.

Dados apontam que a crise que os refugiados passam é de extrema vergonha 
43  ACNUR, Refugiados Sírios já passam dos 4 milhões, Nações Unidas, 9 jul. 2015a.  Disponível em:http://www.

acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/acnur-refugiados-sirios-ja-passam-dos-4-milhoes/&gt. Acesso em: 08 
ago. 2016.

44 ONU: Crise dos refugiados é muito pior do que o imaginado. Disponível em: http://veja.abril.com.br/mundo/
onu-crise-dos-refugiados-e-muito-pior-do-que-o-imaginado/ Acesso em: 08 out. 2016.

45  ONUBR NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. Cinco anos de conflito na Síria: crise de refugiados e deslocados 
clama por solidariedade. Disponível em: https://nacoesunidas.org/cinco-anos-de-conflito-na-siria-crise-de-
refugiados-e-deslocados-clama-por-solidariedade/. Acesso em: 08 de out. 2016.

46  ONUBR NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. Cinco anos de conflito na Síria: crise de refugiados e deslocados 
clama por solidariedade. Disponível em: https://nacoesunidas.org/cinco-anos-de-conflito-na-siria-crise-de-
refugiados-e-deslocados-clama-por-solidariedade/. Acesso em 08 out. 2016
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à comunidade internacional, pois esta não consegue apontar soluções imediatas 
para estancar tamanha crueldade pelo que passam essas pessoas. Segundo a ONG 
(Organização Não Governamental), “esse fracasso condena milhões de pessoas a 
um sofrimento insuportável e leva milhares à morte”47. Além disso, o sofrimento 
vivido por essa população transcende à perda da família, do emprego ou da falta 
de educação e saúde, pois, além do sofrimento de perda de suas casas, a ONU, 
em conferência em setembro de 2016, apontou outros problemas que as pessoas 
refugiadas ainda precisam enfrentar além de todas as atrocidades que vivem, que 
é o problema do preconceito, da xenofobia, tornando-as ainda mais vulneráveis. 
Segundo William Lacy Swing, diretor-geral da Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), “são tendências anti-imigração que levaram à cruel ironia de 
que os que fogem do terror e do conflito, estão sendo eles mesmos acusados de 
terrorismo e criminalidade”48.

Os questionamentos levantados e apontados durante a conferência 
demonstram que ainda há muito o que se fazer para atingir toda a população de 
refugiados, a fim de devolver-lhes uma vida digna, pois a crise que se instaura parece 
não ter fim, pois quanto mais se faz para tentar amenizar, mais intolerância surgem 
contra esses povos tentando impor aos mesmos a responsabilidade pelas situações 
que passam, procurando encontrar um culpado,  tentam incutir essa culpa às pessoas 
que mais sofrem  com tanta crueldade: os refugiados.

A crise que assola a vida dos refugiados é utilizada como oportunidade de 
negócios. Pessoas inescrupulosas utilizam-se da fragilidade, do medo e do desespero 
dessas pessoas para ganhar dinheiro, realizando tráfico humano e a travessia ilegal de 
imigrantes, que como é público leva à morte milhares de pessoas, que perigosamente 
se sujeitam a essa travessia, mesmo sabendo que poderão não completá-la, em busca 
de proteção em outro país. 

Para que se rompa a crise vivida pelos refugiados, o ACNUR declara que 
é necessário que todo o mundo  “transcenda aos seus interesses econômicos e se 
unam para reduzir o sofrimento das pessoas que foram forçadas a se deslocar em 
47  Mundo vive maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra, diz Anistia. Disponível em: http://www.

dw.com/pt-br/mundo-vive-maior-crise-de-refugiados-desde-a-segunda-guerra-diz-anistia/a-18518346. Acesso 
em: 08 out.2016.

48  ONUBR – Nações Unidas no Brasil. ONU: países têm que aprender a lidar com diversidade e garantir direitos 
de refugiados e migrantes. 19 set. 2016. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-paises-tem-que-
aprender-a-lidar-com-diversidade-e-garantir-direitos-de-refugiados-e-migrantes/. Acesso em: 08 out. 2016.
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larga escala e para uma resposta decisiva e global”49 É necessário que a solidariedade 
prepondere, pois somente com ela será possível um funcionamento eficaz do regime 
de proteção internacional, e alcançar o fim do sofrimento e da indignidade.

4.1  REFUGIADOS NO BRASIL

A Lei Brasileira de Refúgio, segundo a Organização das Nações Unidas, é 
considerada como uma das leis mais moderna, ampla e generosas do mundo50. No 
entanto, para chegar a isso, o Brasil percorreu um longo caminho. Em 1960, tornou-
se signatário da Convenção de 1951, todavia, adotou o dispositivo da Convenção 
que o refugiado somente era reconhecido como tal, se fosse de origem europeia, 
denominada “reserva Geográfica”, o que não dava azo ao reconhecimento, bem como 
o acolhimento de pessoas provenientes, por exemplo, da África ou América Latina51.  
Assim, a cláusula da reserva geográfica, “contemplava somente o reconhecimento de 
refugiados provenientes de problemas ocorridos na Europa...”52 

O Brasil e quase toda a América do Sul, nos anos de 1970, passava por uma 
experiência sequencial de regimes ditatoriais que causavam o deslocamento forçado  
de pessoas para outro país. O Brasil e a sociedade como um todo passava por um 
acompanhamento pelo ACNUR, bem como pela própria Igreja Católica com o fito de 
proteger os brasileiros, dando-lhes proteção ao serem acolhidos em outros países. 
Em razão disso, não desenvolveu nenhuma forma para proteger outras pessoas que 
viessem a procura de refúgio, justamente por passar por esse movimento contrário.53 

Por volta da década de 80, o ACNUR procurou de forma dialogada junto ao 
governo brasileiro fazer com que o Brasil viesse a suspender a cláusula de reserva 
geográfica, tendo em vista o grande fluxo de refugiados. O Brasil estava recebendo 
muitos angolanos em razão da guerra civil instalada em Angola, e a cláusula de 
49  ACNUR. Chefes da ONU pedem mais solidariedade com as pessoas forçadas a se deslocar. 4 out. 2016. 

Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/chefes-da-onu-pedem-mais-solidariedade-
com-as-pessoas-forcadas-a-se-deslocar//. Acesso em: 08 out. 2016.

50 BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira. Breves comentários a lei brasileira de refúgio. In: BARRETO, Luiz Paulo 
Teles (org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. Brasília: 
ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 12-21, p. 15.

51  BARBOZA, Estefânia M. de. Q.; BACK, Alessandra. A proteção normativa dos refugiados políticos na América 
Latina e no Brasil. In: GEDIEL, José Antonio Peres; GODOY, Gabriel Gualano de. (org.). Refugio e hostilidade. 
Curitiba: Kairós edições, 2016, p. 87-118, p. 100.

52  ANDRADE, J. R. Fischel de. A proteção internacional dos refugiados no limiar do século XXI. Travessia, maio/
ago. 1996. p. 41.

53  BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira. A Lei Brasileira de Refúgio: sua história. In: BARRETO, Luiz Paulo Teles 
(org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, 
Ministério da Justiça, 2010, p. 12-21, p. 17.
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reserva geográfica se tornava obstáculo para entrada dessas pessoas no país, já que 
a princípio apenas europeus eram considerados refugiados.54 Com a resolução nº 
17, editada pelo Conselho Nacional de Imigração em 1987, o Brasil passou a receber 
estrangeiros temporários (paraguaios, chilenos, argentinos,...), mas aos olhos da 
determinação adotada pelo país não eram considerados refugiados, em razão da 
cláusula geográfica, mas eram pessoas que nos seus países sofriam perseguições 
em razão da ditadura instaurada. Essa resolução foi um passo para que o Brasil 
levantasse a reserva geográfica55, pois essa reserva impedia que as pessoas que se 
deslocavam do seu país em razão das perseguições ocorridos, fossem acolhidas por 
não pertencerem a Europa.

Com a redemocratização do Brasil que teve como marco a Constituição 
Federal de 1988, essa situação começou a sofrer mudanças, e, por intermédio do 
decreto nº 98.602, o Brasil removeu a reserva geográfica, aderindo amplamente à 
Declaração de Cartagena, passando a criar a possibilidade de receber refugiados de 
qualquer parte do mundo56. No ano de 1991, com o país passando por uma nova 
fase, onde se estabilizava a política, foi editada pelo Ministério da Justiça a portaria 
ministerial nº 394, que estabeleceu uma forma processual para aceitar refugiados 
no país, tanto que em 1992 e 1994, o Brasil recebeu em torno de 1200 refugiados 
angolanos, que apesar de estarem fugindo por conta de conflitos e violência 
generalizada, foram aceitos pelo país por estarem adotando o amplo conceito de 
refugiados estabelecidos na Declaração de Cartagena57.

Em 1997, o Brasil promulgou a lei 9474/97, conhecida como Lei de Refúgio, 
onde adotou uma ampla definição de refugiado conforme previsto na declaração 
de Cartagena de 1984, considerando a “violação generalizada de direitos humanos” 
como causa para se reconhecer a condição de refugiado, representando grande 
avanço nas últimas duas décadas. Na carona da lei, foi criado o Comitê Nacional para 
os Refugiados (CONARE), órgão presidido pelo Ministério da Justiça, que tem como 
responsabilidade “analisar os pedidos e declarar o reconhecimento, em primeira 

54  BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira. A Lei Brasileira de Refúgio: sua história. In: BARRETO, Luiz Paulo Teles 
(org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, 
Ministério da Justiça, 2010, p. 12-21, p. 18

55  Idem.
56  BARBOZA, Estefânia M. de. Q.; BACK, Alessandra. A proteção normativa dos refugiados políticos na América 

Latina e no Brasil. In: GEDIEL, José Antonio Peres; GODOY, Gabriel Gualano de. (org.). Refugio e hostilidade. 
Curitiba: Kairós edições, 2016, p. 87-118, p. 100

57  BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira. A Lei Brasileira de Refúgio: sua história. In: BARRETO, Luiz Paulo Teles 
(org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, 
Ministério da Justiça, 2010, p. 12-21, p. 18.
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instância, da condição de refugiado, bem como por orientar e coordenar as ações 
necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados”58.

O Conare tem competência para analisar o refugiado na sua condição 
específica para concessão do refúgio, e não o ver como um asilado. Daí a importância 
de analisar cada característica apresentada por ele no momento do pedido de entrada 
no país, levando-se em consideração o que a  Constituição Federal instituiu, em seu 
artigo 1º, a dignidade da pessoa humana, bem como em seu artigo 5º a garantia de 
igualdade a todos que necessitam, quando se encontram nas condições apontadas 
no artigo 1º e incisos da lei 9474/9759. 

A lei 9474/97 também garante documentos básicos aos refugiados, dentre 
eles, o documento de identificação e de trabalho, permite a livre movimentação 
dessas pessoas no território nacional, além de assegurar outros direitos civis 
(assistência à saúde, à moradia, à alimentação, aos reflexos previdenciários, além 
de toda a orientação jurídica). Ou seja, esse reconhecimento lhes dá os mesmos 
direitos que qualquer estrangeiro legalizado no Brasil.

A lei brasileira tem reconhecimento internacional, sendo considerada 
das legislações existentes acerca do tema, uma das “mais inovadoras e modernas 
em relação à causa humanitária dos refugiados”60. O Brasil atualmente recebe 
refugiados de todos os lugares do mundo em situação de vulnerabilidade, (Síria, 
Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Palestina), e demonstra 
com consciência a necessidade de apresentar instrumentos eficazes para atender as 
necessidades dessa população em situação tão vulnerável.

Diante da crise política e econômica sofrida na Venezuela, milhares de 
venezuelanos têm atravessado as fronteiras em busca de socorro, enfrentando 
as dificuldades de falta de abrigos, alimentos e possibilidade de vida digna.   Tal 
país tem vivido um momento crítico político e financeiro o que tem gerado o 
desabastecimento, o desemprego, a fome e as perseguições políticas. Diante de tal 

58  ITAMARATY. Refugiados e CONARE. Disponível em:  http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-
e-seguranca-internacionais/153-refugiados-e-o-conare. Acesso em: 15 out. 2016.

59  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; III - devido a grave e generalizada violação de direitos 
humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

60  MESSIAS, José Flavio. A inclusão e a questão dos refugiados no Brasil e no mundo. Disponível em: ojs.eniac.
com.br/index.php/Anais_Sem_Int_Etn_Racial/article/download/.../424. Acesso em: 8 out. 2016, p. 78-92, p. 
82.
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situação, milhares de pessoas têm buscado refúgio no Brasil. E este, mesmo não 
tendo condições para receber o número de venezuelanos que tem cruzado a fronteira 
em busca de refúgio, tem recepcionado e procurado dar abrigo a tais vizinhos.

4.2 REFUGIADOS DA GUERRA DA SÍRIA

A Síria é denominada como República Árabe da Síria, é um país localizado 
no Oriente Médio, Sudoeste da Ásia. Tem a cidade de Damasco como sua capital e é 
uma cidade importante. Alepo é o segundo município mais significativo. Tem como 
fronteiras o Líbano e o Mar Mediterrâneo a oeste, a Jordânia no sul, Israel a sudoeste, 
Iraque no leste e Turquia ao norte. Desde março de 2011, a Síria mergulhou em uma 
violenta guerra civil, quando diversos protestos se iniciaram na cidade de Deraa61,no 
sul do país, em razão da prisão e tortura de uns dos jovens que realizavam desenhos 
com slogans revolucionários no muro de uma das escolas dentro do espírito da 
Primavera Árabe62. As forças de segurança abriram fogo contra esses manifestantes 
que acabaram levando parte da população a levantarem armas e tentarem derrubar 
do poder, o então ditador Bashar al-Assad63. A Síria acabou entrando em uma guerra 
civil, onde rebeldes enfrentam tropas do governo pelo controle das cidades. 

A guerra civil vem destruindo o tecido social do país que acabou por 
desenrolar a pior crise de refugiados que não se via desde a II Segunda Guerra 
Mundial. Segundo dados do ACNUR, cerca de 20 milhões de habitantes já foram 
forçados a se deslocar de suas terras, fugindo para outras partes da região da Síria 
e países vizinhos como a Turquia, Líbano e Jordânia. Buscam também refúgio em 
países da Europa, como a Alemanha e a Suécia64. 

O conflito na Síria deu princípio ao principal foco da onda migratória que se 
tem visto nos últimos anos. Tal atitude é compreensível quando se chega aos dados 
que mais de 400 mil sírios já foram mortos e mais de 70 mil passam por dificuldades 

61  Daraa, também grafada Deraa, Dara ou Dara`â, é uma cidade no sudoeste da Síria, próxima das fronteiras com 
a Jordânia, o Líbano e Israel. Está localizada a cerca de 100 km de Damasco e é a capital da província de Daraa

62  Nome dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do mundo árabe que 
eclodiu em 2011.

63 BBC Portuguese.Oito capítulos para entender a crise na Síria, que dura mais de 4 anos. 13 out. 2015.. 
Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151012_crise_siria_entenda_rb. Acesso 
em: 10 out. 2016.

64  Oito capítulos para entender a crise na Síria, que dura mais de 4 anos. BBC Brasil. 13 out. 2015. Disponível em 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151012_crise_siria_entenda_rb. Acesso em: 10 out. 2016
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pela falta de água e cuidados médicos65.  O que se pode esperar, senão a fuga de 
milhares de pessoas com o fito de escapar do mais violento atentado à vida humana 
desde a Segunda Guerra Mundial?

O que se demonstrou diante do levantamento realizado pelo ACNUR é que 
a intensificação dos conflitos fez aumentar o número de deslocados que procuram 
refúgio, principalmente nos países desenvolvidos onde a maioria dessas pessoas é 
mulheres e crianças. Desde 2013, os conflitos tornaram-se acirrados, fazendo com 
que o êxodo se acelerasse dramaticamente, aumentando o número de pessoas que 
procuraram abrigo em outros países, pois as condições de vida no país se tornaram 
insustentáveis, pela falta de condições básicas para a sobrevivência, faltando água, 
alimentos, remédio, abrigo, emprego, enfim condições de vida digna.

As pessoas que estão vivendo em tal situação, atualmente têm buscado  
refúgio na Europa, fogem das condições precárias que assolam o seu país, em 
razão dos conflitos armados, como já comentado, além do terrorismo e do 
extremismo religioso66, os que permanecem no país estão passando por situações 
desumanas, precisando encontrar formas de se protegerem dos ataques realizados 
constantemente nas cidades.  Observa-se que alguns resistem em ficar ou não 
conseguiram uma forma para fugir.

Com a crise que arruína o país e destrói com a população, não há o que 
se esperar a não ser a fuga dessas pessoas, que estão e estarão fugindo para as 
fronteiras mais próximas, como a Turquia, por exemplo. Cabe aos países acolhê-los, 
pois recusá-los pode gerar consequências ainda mais catastrófica, pois, além de ser 
extremamente desumano negar refúgio à essa população desesperada por proteção, 
pode estimular os jovens a participar dos grupos radicais como forma de enfrentar a 
violência perpetrada pela religião, com base no ódio67.

Impedir a entrada dessa população, deixando-a à própria sorte, negando-
lhes o direito de viver dignamente, é trair a própria condição de ser humano. 
Tal atitude viola os seus direitos fundamentais, os seus direitos enquanto pessoa 
humana.  Os refugiados estão sendo segregados pelos países que poderiam dar-lhes 
condições de vida digna, e isso os têm levado a se anularem como pessoa, vivendo 
65  G1. Números de mortos em guerra civil na Síria, chega a 470mil, diz jornal. 11 fev. 2016. Disponível em:  

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/02/numero-de-mortos-em-guerra-civil-na-siria-chega-a-470-mil-diz-
jornal-20160211100505516954.html. Acesso em: 10 out. 2016

66  FRIEDRICH, Tatyana Scheila, BENEDETTI, Andréa Regina de Morais. A visibilidade dos invisíveis e os princípios 
de proteção aos refugiados: notas sobre os acontecimentos recentes. In: GEDIEL, José Antonio Peres; GODOY, 
Gabriel Gualano de. (org.). Refugio e hostilidade. Curitiba: Kairós edições, 2016, p. 67- 85, p. 70.

67  Idem.
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sem as condições básicas necessárias, sem quaisquer perspectivas, e, sem poder 
sequer sonhar com o futuro.

5 ANÁLISE DA EFICÁCIA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS DE 
GUERRA

A comunidade internacional criou normas para proteção dos refugiados, e 
essas, de acordo com as necessidades sociais foram sofrendo modificações a fim de 
buscar formas de proteger o refugiado, aquele que contra a sua vontade, precisou 
sair do seu país com o fito de ser acolhido e protegido por aqueles que abrem as 
portas para sua entrada, em razão de violações à sua dignidade.

As normas têm como objetivo proteger o refugiado, porém, não estão tendo 
eficácia, este não está protegido em sua dignidade.  A norma foi criada para ser 
aplicada àqueles que se deslocam do seu local de origem, com o mister de proteger, 
tutelar os seus direitos, para isso deve ser eficaz, gerar efeitos e ter aplicabilidade. Ao 
ser aplicada, evidenciam-se os efeitos que se espera dela. Infelizmente nem sempre 
as normas são aplicadas, e com isso perdem a eficácia, e, no caso dos refugiados, a 
ausência de eficácia das normas os levam a perecerem. 

A dignidade da pessoa humana é uma garantia que deve ser dada pelo 
Estado, e essa proteção não abarca tão somente bens patrimoniais ou a integridade 
física, mas todos aqueles bens subjetivos, que dada a sua subjetividade não há valor 
pecuniário que possa garantir a paz de espírito do ser humano, pois a proteção dele, 
do Estado, deve abranger também a integridade moral, sentimental e psíquica da 
pessoa humana68.

Essa garantia do Estado se mostra por meio da norma que é positivada para 
garantir o que é inerente ao homem, a sua dignidade.  A norma jurídica, “consiste no 
ato jurídico emanado do Estado, com caráter de regra geral, abstrata e obrigatória, 
tendo como finalidade o ordenamento da vida coletiva”69. A maneira com que a 
sociedade se comporta diante da norma reflete a sua efetividade e dois fatores devem 
ser observados: como a sociedade se porta e como o Estado exige que a sociedade 
cumpra esta norma, disciplinando a conduta dos indivíduos e esta disciplina reveste-

68  FERMENTÃO, Cleide A. G. R.; JÚNIOR, Paulo G. de L. Eficácia do direito à dignidade da pessoa humana. 
Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 12, n. 1, p. 313-340, jan./jun. 2012.Disponível em: http://periodicos.
unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/2400/1651. Acesso em: 01 maio 2015, p. 335.

69  FAGUNDES, M. Seabra. O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário. 5. ed. , Rio de Janeiro, Ed. 
Forense, 1979, p. 20.
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se de uma “característica que é própria do Direito: a imperatividade”70.
A norma jurídica pelo fato de existir no mundo do direito não é suficiente, 

é preciso que ela seja apta a produzir o efeito pretendido, repita-se, é preciso que se 
torne eficaz, que tenha eficácia jurídica, “podendo ser exigido o seu cumprimento 
judicialmente com fundamento na norma71. Para José Afonso da Silva, “a eficácia 
diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma”72. Assim, 
as normas estabelecidas à proteção aos refugiados precisam não apenas estarem 
no mundo do direito, mas, que sejam válidas, pois só a sua existência não a torna 
suficiente para alcançar a proteção plena dos refugiados, elas precisam ter eficácia, 
demonstrando de fato que a finalidade pela qual foram criadas está sendo atendida.

O artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece 
que os Estados ficam obrigados a zelarem pelo respeito aos direitos humanos 
reconhecidos, e de garantirem o exercício dos mesmos por parte de toda pessoa que 
é sujeita à sua jurisdição73, que é dever de caráter negativo, um dever de abster-se de 
condutas que importem em violações de direitos humanos e ao lado desse dever, a 
obrigação de fazer.

A obrigação de garantia que intitula o artigo 1.1 Convenção Americana 
de Direitos Humanos, “consiste na organização, pelo Estado, de estruturas e 
procedimentos capazes de prevenir, investigar e mesmo punir toda violação, 
pública ou privada, dos direitos fundamentais da pessoa humana, mostrando a 
faceta objetiva desses mesmos direitos”74. Sendo assim, tem o Estado o dever de 
criar maneiras para que possam prevenir a ocorrência de violação dos direitos 
do homem, protegendo-o. O Estado, juntamente com a ONU (Organização das 
Nações Unidas), devem se comprometer a buscar soluções em busca da paz nesses 
países e no mundo, pois a guerra, a discriminação e a perseguição ferem de forma 

70  BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 
Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 70.

71  BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 3. ed. revista atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 107.

72  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 56.

73   Convenção American de Direitos Humanos. Artigo 1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a 
respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja 
sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas 
ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 
condição social. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso 
em: 22 out. 2016.

74  RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional por violação de direitos humanos: seus elementos, 
a reparação devida e sansões possíveis: teoria e prática do direito internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, 
p. 41.
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avassaladora a vida dessas pessoas que passam por imenso sofrimento, procurando 
florescer a verdadeira proteção aos direitos humanos.

A comunidade internacional apresentou as normas para a defesa dessas 
pessoas diariamente violentadas e obrigadas a sair do seu país de origem, no 
entanto, vê-se que não estão produzindo o efeito e a eficácia desejada. O princípio 
da dignidade da pessoa humana precisa ter aplicabilidade.  Para isso é necessário que 
ele vede ao ordenamento jurídico qualquer norma que entre em contradição com a 
dignidade da pessoa humana e que a sociedade aja conforme as condutas previstas 
no ordenamento jurídico, independentemente de medidas coercitivas, posto que os 
princípios constitucionais não buscam punir e, sim, melhorar a essência, a natureza 
do ser humano, proteger o homem como tal, como ele é, garantindo-lhe uma vida 
digna75.

É sabido que o princípio da dignidade humana é considerado hoje como 
um princípio basilar na proteção da pessoa humana, um pressuposto filosófico de 
qualquer regime jurídico de uma sociedade civilizada e democrática, e juntamente 
com as normas internacionais devem proteger e acolher o refugiado, tendo como 
objetivo principal a garantia da vida, mas infelizmente o que se vê é a violação 
constante dessas normas e princípios.

A eficácia das normas estabelecidas e os princípios que se referem à proteção 
dos refugiados não está tendo eficácia jurídica. Ao não serem aplicadas, vidas estão 
sendo ceifadas, milhões de pessoas estão vivendo em condições desumanas e 
cruéis, distantes do estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A 
dignidade dos refugiados precisa ser respeitada e restabelecida. 

6 CONCLUSÃO

Os séculos XX e XXI foram marcados por conflitos entre países que buscaram 
e buscam o poder a qualquer custo, desrespeitando os direitos humanos e a morte 
indiscriminada de pessoas que perdem suas vidas e a de seus familiares, muitas vezes 
sem mesmo saber o motivo.

Os conflitos armados, que desrespeitam desenfreadamente os direitos das 
pessoas, gerando graves violações à dignidade da pessoa humana fazem com que 

75  FERMENTÃO, Cleide A. G. R.; JÚNIOR, Paulo G. de L. Eficácia do direito à dignidade da pessoa humana. 
Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 12, n. 1, p. 313-340, jan./jun. 2012.Disponível em: http://periodicos.
unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/2400/1651. Acesso em: 01 maio 2015.
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milhares de pessoas busquem ajuda em outros países a fim de verem resguardados 
os seus direitos enquanto pessoa humana. Dessa forma, fogem do seu país de 
origem de maneira que acabam colocando em risco pela segunda vez as suas vidas, 
tendo em vista que a fuga que realizam é de maneira amadora com pessoas que 
apenas objetivam lucrar, sem disponibilizar de nenhuma segurança, principalmente 
os refugiados que deixam a África em busca de dignidade.  Muitas ficam à deriva, 
morrem em barcos sem nenhuma estrutura, outras chegam em terra firme e não são 
recebidos, outros ficam em abrigos sem nenhuma condição de trabalho e vida digna. 

A saga desses refugiados em busca de uma vida melhor começa quando a 
realidade não possibilita outra alternativa a não ser buscar um novo horizonte, no 
entanto, quando chegam ao local que acreditam poder construir uma nova vida, se 
deparam com uma realidade totalmente desconhecida, pois além de enfrentarem as 
dificuldades da língua e cultura, enfrentam também o preconceito racial, a xenofobia, 
a fome, a falta de moradia, a falta de emprego, a falta de estrutura dos países que os 
recebem,  de acolhê-los dignamente.

A comunidade internacional possui um grande e importante papel nesse 
acolhimento, pois ao elaborarem seus tratados com o fito de proteção às pessoas 
que sofrem com os conflitos armados, devem fazer valer o que elaboram, exigindo 
a proteção integral a essas pessoas necessitadas de proteção internacional. É 
necessário que intervenham em situações de desrespeito à dignidade da pessoa 
humana, fazendo com que os tratados internacionais sejam cumpridos com êxodo 
e aqueles que se propõem a acolher os refugiados, o façam de forma responsável e 
lhes deem condições de viver no país como estrangeiro legalizado. No entanto, o 
que se tem visto, é a falta de cumprimento das leis existentes, e os refugiados ficam 
invisíveis aos olhos das autoridades e da sociedade mundial. 

Os refugiados são pessoas humanas que em momento crítico de suas vidas 
precisam deixar seu país, sua história, sua parentela, e enfrentar todas as dificuldades 
na travessia para uma nova vida, e ao chegarem ao destino não são recebidos, ou são 
colocados em espaços indignos, em algumas situações crianças separadas dos pais, 
sem nenhuma expectativa de vida digna. Verdadeiro flagelo humano que precisa 
urgentemente de proteção internacional.
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RESUMO: O presente trabalho analisa o quadro normativo da proteção ao direito 
constitucional à privacidade e sua possível violação em relação ao uso do Big Data, 
descrevendo-se as características dessa tecnologia.  O tema é examinado com  
base no direito europeu (o General Data Protection Regulation, adotado pelo 
Parlamento Europeu em abril de 2016), e no direito brasileiro, com incursões pelo 
Marco Civil da Internet (lei 12.965/2014) e pela recente Lei Geral de Proteção de 
Dados (lei 13.709/2018) que, dentre diversas medidas, criou a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados, criou diversas obrigações a empresas que colhem dados 
pessoais em ambientes virtuais, estabelecer direitos aos titulares desses dados, bem 
como implantou um sistema de responsabilidade administrativa e judicial específico 
para a área.

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade da informação; Big data; Privacidade; Proteção de 
dados. 

BIG DATA AND PROTECTION OF PRIVACY RIGHTS WITHIN 
INFORMATION SOCIET Y

ABSTRACT: Protection norms on privacy guaranteed by the Brazilian Constitution 
and their possible violation with regard to the usage of Big Data are analyzed. The 
technology´s characteristics are also provided. The theme is analyzed according to 
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European law, General Data Protection Regulation, by the European Parliament in 
April 2016), and to Brazilian law, with investigation on the Internet Civil Mark (Law 
12.965/2014) and the recent General Law for Data Protection (Law 13.709/2018) 
which, among other things, established the National Authority for Data Protection. 
It also established rules for companies that collect personal data from virtual 
sites, rights of data owners and implanted a system of administrative and juridical 
accountability. 

KEY WORDS: Information society; Big data; Privacy; Protection of data. 

BIG DATA Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD EN 
EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

RESUMEN: En el presente estudio se analiza el cuadro normativo de la protección al 
derecho constitucional a la privacidad y su posible violación en relación al uso del Big 
Data, describiéndose las características de esa tecnología.  El tema es examinado con  
base en el derecho europeo (y General Data Protection Regulation, adoptado por el 
Parlamento Europeo en abril de 2016), y en el derecho brasileño, con incursiones 
por el Marco Civil de la Internet (Ley 12.965/2014) y por la reciente Ley General 
de Protección de Datos (Ley 13.709/2018) que, entre distintas medidas, creó la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos, creó diversas obligaciones a empresas 
que recolectan datos personales en ambientes virtuales, establecer derechos a 
los titulares de esos datos, así como implantó un sistema de responsabilidad 
administrativa y judicial específico para el área.

PALABRAS CLAVE: Sociedad de la información; Big data; Privacidad; Protección de 
datos. 

INTRODUÇÃO

A humanidade vive o que se tem denominado de Sociedade da Informação, 
ou seja, um período em que a troca de dados, as informações e o conhecimento 
vêm ocorrendo em nível mundial, a velocidades antes nunca concebidas e a custos 
cada vez menores. Esse fenômeno informacional influencia o modo como as pessoas 
vivem e se relacionam, o que, por conseguinte, desafia legisladores e operadores 
do direito a darem uma resposta satisfatória a novas necessidades e conflitos que 
inevitavelmente vão surgindo. 

O desafio é enorme, visto que, de um modo geral, o direito tende a se 
mostrar estático e pouco ágil em incorporar conjunturas que se transformam com 
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rapidez, o que requer atenção pronta dos juristas, principalmente quando estiverem 

em cena direitos fundamentais, cuja proteção deve ser igualmente plena dentro dos 

diversos tipos de ambientes digitais. 

Nesse passo, os direitos da personalidade, que foram firmemente fixados com 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 e, entre nós, definitivamente 

acolhidos e positivados pela Carta Magna de 1988, requerem atenção primordial, 

notadamente no que concerne ao conceito de privacidade no contexto próprio da 

Sociedade da Informação.

Assim, será inicialmente conceituado o que se entende por Big Data e sua 

utilização, cada vez mais constante, por diversas empresas a fim de aprimorarem seus 

modelos de negócios, bem como de quais maneiras o Big Data pode afetar ou até 

mesmo, em certas hipóteses, prejudicar os consumidores. Também será abordado 

o conceito de privacidade que, em face de uma nova conjuntura descortinada pela 

utilização em massa dos meios eletrônicos, necessita ser revisitado e aprimorado.

Igualmente será objeto de exame, sempre tendo como pano de fundo o 

contexto informacional já mencionado, a normatização trazida pelo General Data 

Protection Regulation (GDPR) adotado pelo Parlamento Europeu em 2016, bem 

como, no âmbito nacional, o Marco Civil da Internet (lei 12.965/2014) a recente 

Lei Geral de Proteção de Dados (lei 13.709/2018), que passará a vigorar, em sua 

integralidade, a partir de meados de fevereiro de 2020 e que se relaciona fortemente 

com o tema central ora proposto.

A metodologia empregada na elaboração do presente trabalho consiste 

na análise bibliográfica e normativa dos institutos jurídicos objeto do artigo, com 

colheita de dados feita de maneira qualitativa e resultados obtidos precipuamente 

por meio de indução.

1.1 SOBRE O BIG DATA

O denominado Big Data é um fenômeno típico da Sociedade da Informação 

e da utilização em massa de redes eletrônicas como a internet. Nesse campo, Pierre 

Lèvi enfatiza que “o surgimento do ciberespaço acompanha, traduz e promove a 

evolução geral da civilização. A tecnologia é produzida numa cultura, e a sociedade 
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é condicionada pelas tecnologias”. 04 
Em se tratando Big Data, para além de uma tecnologia apropriada de captura 

de dados, é preciso considerar “também o crescimento, a disponibilidade e o uso 
exponencial de informações estruturadas e não estruturadas que caminham pela 
internet no âmbito da liberdade de expressão”05.

Para além dessa concepção, é possível (e até necessário) encarar o termo 
Big Data não apenas como algo pertencente à informática, mas também como 
informações de valor econômico expressivo, ou seja, como um conjunto de dados 
estruturados ou não estruturados, complexos e grandiosos cujo manejo pode 
resultar em perspectiva de lucro do ponto de vista do marketing06.

Fato é que a disponibilidade de dados estruturados e não estruturados, que 
servem aos mais diversos propósitos, é constantemente fornecida, muitas vezes de 
modo não consciente, por todos os usuários que navegam por ambientes virtuais 
como a internet. Com efeito, conforme expõe Eve Daniels:

O Big Data está sendo gerado por tudo ao nosso redor e em 
todos os momentos. Cada processo digital e troca de mídia 
social o produz. Sistemas, sensores e dispositivos móveis 
podem transmiti-lo. Big Data está chegando múltiplas fontes a 
uma velocidade, volume e variedade alarmantes07.

Dessa feita, podemos concluir que Big Data é o conjunto de dados 
fornecidos por diversas fontes, estruturados ou não, que permitem uma análise de 
padrões comportamentais de uma pessoa ou de um grupo de pessoas para diversos 
objetivos, mormente econômicos. Muito embora a definição da IBM nos traga os 
vetores de velocidade, volume e variedade (os denominados três V’s do Big Data), 
não se pode ignorar um outro vetor, o vetor do valor (ou veracidade).
04  LÉVY, Pierre. Cyberculture. Trad. p/ inglês de Robert Bononno. Minneapolis: University of Minnesota Press, 

2001, p. 7. No original: “The emergence of cyberspace accompanies, translates, and promotes the general 
evolution of civilization. A technology is produced within a culture, and a society is conditioned by its technol-
ogies”.

05  SIMÃO FILHO, Adalberto; SCHWARTZ, Germano André Doederlein. “Big Data” big problema! paradoxo entre 
o direito à privacidade e o crescimento sustentável, p. 10. In: RIBEIRO, Diógenes Vicente Hassan; SCHWARTZ, 
Germano André Doederlein (org.). Teorias sociais e contemporâneas do direito. Florianópolis: CONPEDI, 
2016. 

06  Vide: INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION (ISACA). Big Data: impacts and bene-
fits, 2013. 

07  Business must look at data’s big picture to take advantage of analytics. IBM Systems Magazine, julho de 2015. 
O texto original é o seguinte: “Big data is being generated by everything around us at all times. Every digital 
process and social media exchange produces it. Systems, sensors and mobile devices transmit it. Big data is 
arriving from multiple sources at an alarming velocity”.
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Nessa definição, temos o volume como representativo da quantidade de 
dados desenvolvidos, cujas unidades variam de MB, GB, TB, PB, EB, ZB até YB08, 
assim correspondendo: 1MB = 1024KB; 1GB = 1024MB; 1TB = 1024GB; 1PB = 
1024TB; 1EB = 1024PB; 1ZB = 1024EB; e 1YB = 1024ZB09.  Já a velocidade se 
refere à rapidez com que esses dados são desenvolvidos e modificados, enquanto 
que a variedade se refere às diversas fontes de dados (voz, vídeos, textos e outros). 

O último vetor pode ser denominado de veracidade ou valor, mas tem 
a mesma raiz, visto que a própria IBM usa o termo ‘veracidade’ como forma de 
imprimir valor aos dados, isto é, esse último vetor se refere ao valor enquanto dado 
verídico e, portanto, passível de valor utilitário10.

É inegável que a informação tem hoje um valor econômico expressivo e o 
processo de criação e processamento de dados acaba por ser um empreendimento 
em si, cujos procedimentos muitas vezes podem invadir esferas de direitos, em 
especial o direito à privacidade. Na verdade, uma das características da Sociedade 
da Informação é o fato do valor econômico representado pelo conhecimento 
(cuja geração depende de informações) ser superior ao valor dos bens materiais 
confeccionados a partir dele.

Tanto é assim que, atualmente, segundo Roberto Senise Lisboa, “os ativos 
do conhecimento, isto é, o capital intelectual, passaram a ser mais importantes 
para as empresas que os ativos financeiros e físicos”11. Nessa seara, Paula Forgioni 
apregoa que “a propriedade intelectual é o maior produto de exportação dos 
Estados Unidos”12.

Logo, é importante explicar, ainda que de modo sumário, como se dá 
esse processamento de informações, com fulcro de vislumbrar pontos de possível 
conflito entre os procedimentos do Big Data e o sistema jurídico. Uma das formas 
de se compreender o ciclo do Big Data é vê-lo em fases específicas de formação, 
conforme explicado a seguir13:

1 – geração de dados: aqui o volume dos dados é enorme, sendo gerados 
por inúmeras e diversas fontes e, em geral, associados a grupos específicos como 
08  Referem-se, respectivamente a: megabytes (MB), gigabytes (GB), terabytes (TB), petabytes (PB), exabytes 

(EB), zettabytes (ZB) e yottabytes (YB).
09  Essas unidades de tráfego de dados correspondem à forma binária com relação um ao outro, na seguinte 

ordem: MB, GB, TB, PB, EB, ZB e YB.
10  KE, Ming; SHI, Yuxin. Big Data, big change: in the financial management. Open Journal of Accounting. Beijing/

China: Beijing Wuzi University, v. 3, n. 4, 2014, p. 77–82.
11  LISBOA, Roberto Senise. O consumidor na sociedade da informação. In: PAESANI, Liliana Minardi (Coord.). 

O direito na sociedade da informação. São Paulo: Atlas, 2007, p. 121.
12  FORGIONI, Paula A. Fundamentos do antitruste. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 313.
13  MEHMOOD, Abid et. al. Protection of Big Data privacy. IEEE Xplore Digital Library, v. 4, abril de 2016, p. 1823. 
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comércio, pesquisa, internet entre outros. Podem esses dados serem pessoais ou 
não14;

2 – armazenamento de dados: nessa fase há o armazenamento e manutenção 
da enorme quantidade de dados gerada, mas ainda não há o exame específico a 
respeito do material colhido; aqui requer-se grande uma infraestrutura de hardware 
para manter todos dados a salvo para a próxima fase.

3 – processamento de dados: trata-se do que se pode considerar como 
extração de informações úteis a partir dos dados; algo como um refinamento dos 
dados para usos específicos.

Como se pode notar, apenas na primeira fase, a da geração de dados, é que 
o usuário comum está no controle, podendo alimentar o sistema de duas maneiras: 
ativa ou passiva15. 

Na maneira ativa, o indivíduo fornece dados de modo consciente a um 
terceiro. Na passiva, ao contrário, o fornecimento é inconsciente, como, por exemplo, 
ao navegar por sites de venda e “clicar” em certo produto para saber mais detalhes, 
mesmo que não venha a adquiri-lo. Tal ato gera um “dado de comportamento” que 
provavelmente será armazenado e, posteriormente, processado fora dos auspícios 
do indivíduo, que nem mesmo tem ciência de como isso ocorreu.

Evidentemente, existem muitos aspectos positivos na utilização do Big 
Data. Em termos comerciais, por exemplo, o conhecimento de certa tendência 
comportamental dos consumidores pode diminuir os custos das empresas ao 
possibilitar o direcionamento da produção para “esse ou aquele produto”, 
minimizando a necessidade de estocagem, o que, ao menos em tese, pode baratear 
os preços finais, principalmente se estiver em cena um mercado que opere sob alta 
concorrência. Isso pode ocorrer inclusive em áreas como a saúde16 

Todavia, nada impede (aliás, tudo recomenda) que se deite um olhar crítico 
sobre os limites do uso do Big Data, de modo a não agredir a privacidade das pessoas, 
direito elementar da personalidade e que compõe importante aspecto da dignidade 
da pessoa humana.

14  Segundo a lei 13.709/2018, dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identi-
ficável (art. 5º, I) e dado pessoal sensível é aquele sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde 
ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, II).

15  MEHMOOD, Abid et. al., op. cit., p. 1823.
16  SIMÃO FILHO; SCHWARTZ, op. cit., p. 13.
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2 A PRIVACIDADE E ERA INFORMACIONAL

Conforme visto acima, o indivíduo pode, seja de maneira consciente ou 
inconsciente, fornecer dados que, de algum modo, serão utilizados por terceiros. 
Ocorre que os dados de alguém acabam por compor aspectos de seus direitos de 
personalidade. Lembrando Carlos Alberto Bittar, tais direitos:

são prerrogativas de toda pessoa humana pela sua própria 
condição, referentes aos seus atributos essenciais em suas 
emanações e prolongamentos, são direitos absolutos, implicam 
num dever geral de abstenção para a sua defesa e salva-guarda, 
são indisponíveis, intransmissíveis, irrenunciáveis e de difícil 
estimação pecuniárias. Outrossim, são inatos (originários), 
absolutos, extrapatrimoniais, imprescritíveis, impenhoráveis, 
vitalícios, necessários e oponíveis erga omnes, segundo a 
melhor doutrina e o artigo 11 do Código Civil17.

Os direitos de personalidade incluem, dessa forma, a imagem que o próprio 
homem tem de si e, de acordo com o citado autor, tais direitos prescindem da 
positivação, eis que seriam inatos ao homem18, o que impedem de ser limitados 
voluntariamente, salvo previsão legal19.

É fato que o advento da Sociedade da Informação, principalmente a partir 
das últimas duas décadas, acabou por mitigar, em certos aspectos, o que se concebe 
por vida privada. Como bem explica Stefano Rodotá:

O desenvolvimento da informática colocou em crise o conceito 
de privacidade, e, a partir dos anos 80, passamos a ter um novo 
conceito de privacidade que corresponde ao direito que toda 
pessoa tem de dispor com exclusividade sobre as próprias 
informações mesmo quando disponíveis em banco de dados20.

17  BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 11.
18  Ibidem, p. 7.
19  DINIZ, Maria Helena; FIUZA, Ricardo. Novo Código Civil comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 48.
20  RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 267. 
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O direito à privacidade permanece como sendo um dos pilares da dignidade 
da pessoa humana, verdadeiro princípio constitucional matriz21 que deve pautar 
toda e qualquer relação jurídica, ainda que seja inevitável algum tipo de mutação 
com a chegada da Sociedade da Informação. 

É possível notar que a ideia do Big Data, que já é uma realidade e não 
se cuida de uma mera ilação, pode ferir o conceito expresso por Rodotá sobre a 
proteção dos dados pessoais, posto que, nas fases posteriores à geração de dados, 
o indivíduo perde, muitas vezes por completo, o direito de dispor de seus dados, 
tenha o fornecimento ocorrido de maneira ativa ou passiva.

A teoria dos círculos concêntricos, desenvolvida por Heinrich Hubmann, 
pode auxiliar na compreensão dessa possível mutação sobre o que se compreende 
por privacidade. Assim, de acordo com Hubmann, o sentimento de privacidade 
pode ser entendido como círculos com graus diferentes de densidade, em que o 
círculo maior se refere à privacidade, o círculo intermediário ao segredo e o menor 
(nuclear) se refere à intimidade22. 

Segundo aponta Szaniawski, a teoria de Hubmann foi parcialmente 
modificada por Heinrich Henkel, que colocou na esfera interna o segredo, na esfera 
intermediária a intimidade e, na esfera mais externa, a privacidade stricto sensu23

Dessa forma, continua Szaniawski, o círculo mais externo seria o da 
privacidade, com relações mais rasas, que conteria as informações gerais que 
qualquer um poderia ter sobre o indivíduo no contexto do mundo atual; já o círculo 
intermediário, que seria o da intimidade, conteria dados mais íntimos, disponíveis 
apenas para aqueles que compartilhassem o círculo mais estreito, com informações 
referentes ao sigilo familiar e profissional, por exemplo. 

Por fim, teríamos o círculo mais recôndito, denominado de segredo, onde 
se esconderiam as informações mais sensíveis não compartilhadas com ninguém, 
nem mesmo com pessoas próximas da família. Se compreendermos esse conceito de 
esferas concêntricas e aplicarmos não apenas ao cotidiano, mas também à captação 
21  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 

2000, p. 54.
22  Conforme Thomaz Jefferson Carvalho et al.: “A teoria dos círculos concêntricos de Heinrich Hubmann, jus-

tamente analisa sob três categorias a intimidade, inserindo como a esfera mais resguardada o segredo e em 
seguida reserva a categoria da intimidade ou da confidência e a última a vida privada, fora destas categorias 
teria a vida pública com fatos de conhecimento de toda a coletividade” (Porn revenge e o compartilhamento 
indevido: a violação dos círculos concêntricos de Heinrich Hubmann. IX EPCC – Encontro Internacional de 
Produção Científica UniCesumar, nov. 2015, n. 9, p. 4-8). 

23  SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 357-
358.
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e processamento de dados ocorrido num ambiente de Big Data, o tema permanece 
complexo. 

Uma primeira questão é a possibilidade de aplicação das referidas esferas 
concêntricas ao conceito de privacidade na Sociedade da Informação.  Outra questão, 
especificamente em se tratando de Big Data, gira em torno do fato de o indivíduo 
que gera dados sobre si de maneira inconsciente e que perde o controle sobre a 
disposição dos mesmos, independentemente do grau de densidade da privacidade 
(seja privacidade stricto sensu, intimidade ou de segredo). 

Nesses casos, é bem sabido que tais dados serão tratados de maneira a 
auferir o máximo de rentabilidade comercial para os terceiros interessados, que 
terão acesso, por exemplo, aos hábitos ou as preferências desse indivíduo. Tanto 
isso é verdade que é bastante comum, e isso é uma situação notória, que após 
alguém navegar por um site qualquer em busca de certo produto passe, às vezes 
com intensidade, a receber mensagens eletrônicas alusivas a tal produto.

Não podemos deixar de considerar que a vida atual, ao menos para a 
grande maioria das pessoas, seria impensável sem a constante utilização das redes 
eletrônicas para as mais variadas finalidades, tais como transações bancárias, 
compras de produtos e serviços, conversas em geral, trocas de mensagens, procura 
de parcerias amorosas etc. O fato é que, de acordo com Zygmunt Bauman, trocamos 
o pesadelo panóptico de “nunca estar sozinho” pela esperança de “nunca mais vou 
ficar sozinho”24. 

Assim, no universo da Sociedade da Informação, não é estranho aventar que 
as esferas concêntricas da personalidade começam a se esgarçar ao ponto de quase se 
romperem; os limites ficam de difícil visualização e não é totalmente absurdo, numa 
primeira acepção, pensar em responsabilizar o próprio indivíduo por sacrificar sua 
privacidade em troca de um ingresso na vida informacional. Até quando a teoria das 
esferas concêntricas irá resistir satisfatoriamente é difícil afirmar.

Destarte, o próprio Bauman ensina que o sacrifício da privacidade pode 
ser o pagamento do preço por maravilhas oferecidas ou uma irresistível pressão 
social de sacrificar a autonomia pessoal no que tange ao manejo de sua própria 
privacidade, ao ponto de apenas alguns poucos indivíduos conseguirem resistir25. 

É difícil encontrar um ponto de equilíbrio. Nesse campo a doutrina está a 
dever pensamentos mais aprofundados e concernentes à realidade informacional de 
24  BAUMAN, Zygmunt. Vigilância líquida: diálogos com David Lyon. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p. 30.
25  Ibidem, p. 28.
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hoje. Não basta simplesmente, como acima aludido, culpar o indivíduo por abrir mão 
de sua privacidade em troca das comodidades oferecidas pelos meios eletrônicos. 
Não se pode esquecer que a utilização da internet ou de redes eletrônicas afins se 
tornou quase que obrigatória nos últimos anos. 

Não se trata de uma questão de mero deleite, sendo certo que muitas 
relações jurídicas, inclusive aquelas estabelecidas com a própria administração 
pública, se travam por meio virtual (requerimentos, consultas a procedimentos, 
obtenção de informações, pedidos de certidões, agendamentos de consultas médicas 
etc.). Diversos tipos de contratação se fazem corriqueiramente por meio eletrônico. 

Nessa conjuntura, é preciso ter em mente que a obtenção e o processamento 
dos dados, dentro do Big Data, ocorre independentemente da urgência ou relevância 
dos sites visitados pelas pessoas. Simplesmente não há outra alternativa, salvo para 
aqueles que decidirem viver reclusos na selva distante.

Num contexto tão dinâmico quanto esse, a regulação do tema por meio de 
normas legais é possivelmente a solução mais legítima e, sobretudo, democrática. 
Ainda que imperfeitas, num regime democrático, as leis refletem o resultado do 
consenso havido entre os diversos interesses e anseios sociais existentes em 
determinado momento. O recurso à regulação legal tem sido o caminho escolhido 
por vários povos, conforme abordado a seguir.

3 A PRIVACIDADE DIGITAL NA UNIÃO EUROPEIA

É certo que cabe a cada país lidar com a questão da privacidade, segundo 
suas respectivas Constituições e legislação, advindo-se, evidentemente, diferenças 
nos respectivos regimes protetivos. Pode-se usar como exemplo os Estados Unidos 
da América e a União Europeia, dois dos principais polos de utilização de redes 
eletrônicas como a internet, para identificar a maneira como se lida com o problema 
de privacidade digital. Conforme ensinam Simão Filho e Schwartz26: 

Enquanto nos EUA se opera princípios de livre comércio e 
opting out, na proteção dos dados, na União Europeia se reforça 
a metodologia do consentimento expresso e a posição jurídica 
da pessoa afetada, prestigiando-se os direitos fundamentais 
e criando instrumentos de apoio na proteção como a figura 

26  SIMÃO FILHO; SCHWARTZ. op. cit., p. 21.
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do Data Protection Officer como uma entidade protetora de 
dados a exemplo da Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD)”.

Isso significa que nos Estados Unidos, de um modo geral, a autonomia 
da vontade acaba prevalecendo sob o conceito do opt out27, enquanto a União 
Europeia tende a ter um viés mais protetivo. Embora não seja objeto do presente 
artigo aprofundar a legislação comparada, nesse ponto será utilizada a experiência 
europeia para ilustrar o foco na proteção do direito da privacidade do indivíduo. 

Como existe uma preocupação da União Europeia com os denominados 
dados sensíveis e o seu uso pelas grandes corporações, em 1995 foi adotada a 
denominada Directive 95/46/EC,28 cujo objetivo era a proteção de dados pessoais, 
contendo, dentre outras medidas, que o uso de dados pessoais apenas poderia 
ocorrer apenas se o usuário permitisse e, ainda assim, apenas se necessário ao 
objetivo perseguido. 

Esse quadro foi parcialmente modificado em 25 de maio de 2018, quando 
entrou em vigor o General Data Protection Regulation (GPDR)29, adotado pelo 
Parlamento Europeu em 27 de abril de 2016 e que revogou a Directive 95/46/EC, 
elevando ainda mais a proteção à privacidade em se tratando de dados obtidos por 
meio eletrônico. Nesse contexto, passaram a ser objeto de proteção legal30:

quaisquer informações relativas a um indivíduo, quer se trate 
de sua vida privada, profissional ou de sua vida pública. Pode 
ser qualquer coisa como um nome, uma foto, um endereço 
de e-mail, dados bancários, seus posts em redes sociais, suas 

27  Opt out significa que o tratamento de determinados dados, que não estão incluídos na intervenção estatal 
do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, pode submeter-se tanto à oposição daquele que se 
sentir ofendido quanto ao esquecimento (vide EUROPEAN PARLIAMENT. Directive 95/46/EC: Lex access to 
European law an of Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing 
of personal data and on the free movement of such data). 

28  EUROPEAN PARLIAMENT. Directive 95/46/EC: lex access to European law an of Council of 24 October 1995 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data. 

29  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Proposal 9565/15 for a regulation of the general data protection reg-
ulation. 

30   BRUSSELS. The European Commission: proposes a comprehensive reform of data protection rules to increase 
users’ control of their data and to cut costs for businesses. O texto original é o seguinte: “any information 
relating to an individual, whether it relates to his or her private, professional or public life. It can be anything 
from a name, a photo, an email address, bank details, your posts on social networking websites, your medical 
information, or your computer’s IP address. The EU Charter of Fundamental Rights says that everyone has 
the right to personal data protection in all aspects of life: at home, at work, whilst shopping, when receiving 
medical treatment, at a police station or on the Internet”.
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informações médicas, ou seu endereço de IP no computador. 
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia diz que 
todos têm direito à proteção dos dados pessoais em todos 
os seus aspectos da vida: em casa, no trabalho, enquanto faz 
compras, quando está recebendo tratamento médico, em uma 
delegacia de polícia ou na própria Internet .

O GPDR31 criou obrigações referentes ao uso de dados pelos respectivos 
controladores32. O direito ao esquecimento é uma dessas obrigações, salvo exceções 
impostas no art. 65 que inclui a necessidade de retenção dos dados para defesa legal, 
por exemplo. Outro aspecto importante é que o GPDR exige uma anuência clara do 
usuário para o uso de dados particulares.

O art. 24 do GDPR foca especificamente no Big Data e o art. 6033 exige 
que o indivíduo seja informado do processamento de informações a seu respeito 
e o propósito para tal e, mais importante, o indivíduo deverá ser cientificado da 
existência de profiling (análise do perfil) e das consequências do seu uso. Deverá 
mesmo ser informado da lógica do profiling, ou seja, não apenas as razões do 
profiling, mas também de como é feita essa análise de perfil. A redação dos textos dos 
referidos arts. 24 e 60 evidenciam essas exigências, valendo a respectiva transcrição: 

Art. 24. O tratamento dos dados pessoais de seus titulares 
que estejam sob controle de alguém, subcontratante ou que 
não esteja estabelecido na União, também deve sujeitar-se 
ao presente regulamento quando estiver relacionado com o 
monitoramento do comportamento dessas pessoas, já que seu 
papel ocorre dentro do território nacional. Para determinar 
se uma atividade de processamento de dados pode ser 
considerada válida a monitorar o comportamento dos titulares 
de dados, deve determinar-se se as pessoas, singularmente 
consideradas, são rastreadas na Internet, incluindo o uso 
subsequente de técnicas de processamento de dados que 
consistem em traçar uma pessoa, particularmente para tomar 
decisões relativas a ela ou analisar e prever suas preferências, 
comportamentos e atitudes” (tradução livre).
Art. 60. Os princípios de processamento justo e transparente 

31  EUR-LEX ACCESS TO EUROPEAN LAW. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
council of 27 April 2016.

32  No Brasil, a teor do art. 5º, VI, da Lei 13.709/2018, o controlador é pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

33  EUR-LEX ACCESS TO EUROPEAN LAW, cit. 
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exigem que o titular dos dados seja informado da existência da 
operação e de seus objetivos. O responsável pelo tratamento 
deve fornecer ao titular dos dados quaisquer informações 
adicionais necessárias para garantir um tratamento justo e 
transparente, tendo em vista as circunstâncias específicas e 
o contexto em que os dados pessoais são processados. Além 
disso, o titular dos dados deve ser informado da existência de 
perfis e das consequências de tal definição. Quando os dados 
pessoais são recolhidos do titular dos dados, o seu titular 
também deve ser informado para saber se está ou não obrigado 
a fornecer os dados pessoais e quais as consequências, caso 
não os forneça. Essas informações podem ser fornecidas em 
combinação com ícones padronizados, a fim de oferecer, de 
um modo facilmente visível, inteligível e legível, uma visão 
geral significativa do processamento pretendido e, onde os 
ícones forem apresentados eletronicamente, eles deverão 
também ser legíveis, por máquinas” (tradução livre) 34.  

Constata-se, pois, que a União Europeia busca limitar o uso indiscriminado 
de Big Data, impondo obrigações relevantes ao controlador. É possível antever, 
dessa maneira, que se busca ultimar um equilíbrio entre os interesses comerciais das 
grandes corporações (legítimos, aliás) com a questão da privacidade dos usuários que, 
como visto, ao menos na grande maioria das hipóteses, não podem simplesmente 
decidir por não se servirem das redes eletrônicas nos seus mais diversos afazeres. O 
mesmo vem ocorrendo em países como o Brasil.

34  UNIÃO EUROPEIA. Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016: 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação. No original: “Art. 24. The processing of personal data of data subjects who are in the Union by a 
controller or processor not established in the Union should also be subject to this Regulation when it is related 
to the monitoring of the behaviour of such data subjects in so far as their behaviour takes place within the 
Union. In order to determine whether a processing activity can be considered to monitor the behaviour of 
data subjects, it should be ascertained whether natural persons are tracked on the internet including potential 
subsequent use of personal data processing techniques which consist of profiling a natural person, particularly 
in order to take decisions concerning her or him or for analysing or predicting her or his personal preferences, 
behaviours and attitudes” […] “Art. 60. The principles of fair and transparent processing require that the data 
subject be informed of the existence of the processing operation and its purposes. The controller should pro-
vide the data subject with any further information necessary to ensure fair and transparent processing taking 
into account the specific circumstances and context in which the personal data are processed. Furthermore, 
the data subject should be informed of the existence of profiling and the consequences of such profiling. 
Where the personal data are collected from the data subject, the data subject should also be informed whether 
he or she is obliged to provide the personal data and of the consequences, where he or she does not provide 
such data. That information may be provided in combination with standardised icons in order to give in an 
easily visible, intelligible and clearly legible manner, a meaningful overview of the intended processing. Where 
the icons are presented electronically, they should be machine-readable”. 
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4 A PRIVACIDADE DIGITAL NO BRASIL

O art. 3° do Marco Civil da Internet (lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014) 
traz como um de seus princípios a proteção da privacidade (inciso II) e, em seguida, 
a proteção dos dados pessoais (inciso III), na forma da lei, sendo esta a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).  

Apesar dos debates sobre regulamentação da internet não serem recentes35, 
o Marco Civil da Internet no Brasil, notadamente o art. 7º, inciso VIII, alínea ‘c’, 
preceitua que as empresas não podem utilizar os dados das pessoas, salvo disposição 
expressa em contratos de prestação de serviços ou termos de uso. 

Entretanto, se essa proteção se referir apenas aos dados estruturados 
fornecidos pelo usuário (é o que parece), a conclusão é que o Marco Civil da Internet 
não previu a fluidez própria da operacionalização do Big Data, cuja alimentação 
(fornecimento de dados) pode ocorrer de maneira automática, sem mesmo que o 
usuário tenha consciência a respeito. Por conseguinte, da forma como foi editada, 
essa lei restou um tanto quanto insuficiente no que tange à proteção em face do Big 
Data.

Prosseguindo, no que tange à já referida lei 13.709 (LGPD), logo no art. 
1º é preceituado que a norma dispõe sobre o tratamento dos dados das pessoas36, 
tanto no meio físico quanto nos meios digitais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, 
com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade. 
Entretanto, o modus operandi dos ambientes digitais, notadamente considerando o 
advento do Big Data, torna bastante complexo esse tipo de proteção. Aqui, segundo 
Manuel Castells37:

O entusiasmo com a liberdade trazida pela Internet foi 
tamanho que esquecemos a persistência de práticas 
autoritárias de vigilância no ambiente que continua sendo o 
mais importante de nossas vidas: o local de trabalho. À medida 
que os trabalhadores se tornam cada vez mais dependentes da 

35  LIMA, Caio César Carvalho. Garantia da privacidade e dados pessoais à luz do Marco Civil da Internet. In: 
LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (coord.). Marco civil da internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 148-164.

36  Conforme estabelece o art. 5º, X, da LGPD, tratamento é “toda operação realizada com dados pessoais, como 
as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, dis-
tribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”. 

37  CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Trad. de Maria 
Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 143.
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interconexão por computador em sua atividade, a maioria das 
companhias decidiu que têm o direito de monitorar os usos de 
suas redes por seus empregados. 

Não se pode negar, contudo, que a Lei Geral de Proteção de Dados vem 
ao encontro da tendência internacional de se proteger direitos como a privacidade 
dentro dos ambientes virtuais, sendo certo que a norma em foco atribui direitos 
subjetivos aos titulares dos dados pessoais, bem como impõe limitações e obrigações 
àqueles responsáveis pelos tratamentos de dados38.  

Nessa toada, por exemplo, o art. 7º, I, determina que o tratamento de dados 
pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento 
pelo titular, sendo restritas as hipóteses em que esse consentimento é dispensado, 
encontrando-se tais dispensas relacionadas ao atendimento de interesses maiores 
(incisos II a X do art. 7º). Apenas como exemplos, dispensa-se o consentimento: 
para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (inciso II), 
para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro (inciso 
VII), para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias (inciso VIII), para a proteção do crédito, 
inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente (inciso X).

Ademais, o consentimento necessita referir-se a finalidades determinadas, 
e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais são tidas por 
nulas (§4º do art. 8º), sendo possível a revogação a qualquer momento mediante 
manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado (§4º do art. 
8º). O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento 
de seus dados (art. 9º, caput), sendo que o controlador deve adotar medidas para 
garantir a transparência do indigitado tratamento (§2º do art. 10).

Por sua vez, o art. 18 da LGPD estatui que o titular dos dados pessoais 
tem direito de obter do controlador informações a respeito dos respectivos dados 
tratados, mediante requisição, destacando-se que, segundo o art. 20 da norma em 
foco, é possível solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em 
tratamento automatizado de dados pessoais que venham a atingir interesses do 
titular, incluídas as decisões relativas à definição de perfil pessoal, profissional, de 
consumo e de crédito ou mesmo outros aspectos de sua personalidade. 
38  MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo 

direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 49.
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Nos termos do art. 55-A da LGPD (incluído posteriormente ao texto 
original), foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão da 
administração pública federal, integrante da Presidência da República, cuja missão é 
atuar como órgão administrativo regulador da proteção dos dados.  Dentre as várias 
competências da ANPD que, em resumo, funciona como uma espécie de agência 
regulatória, está a possibilidade de aplicar sanções administrativas em caso de 
infrações cometidas às normas da LGPD. Nesses termos, o art. 52 prevê as seguintes 
penalidades:

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de 
medidas corretivas;
II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento 
da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado 
no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, 
limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais) por infração.

A LGPD também traz disposições a respeito da responsabilidade e dever 
de indenização em caso de danos provocados por controladores ou operadores de 
dados pessoais, sendo certo que, nos termos do §2º do art. 42, analogamente ao que 
ocorre no direito do consumidor, poderá haver inversão do ônus da prova a favor do 
titular dos dados quando “houver hipossuficiência para fins de produção de prova 
ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa”.

Evidentemente, somente após a integral entrada em vigor da LGPD39 é que 
se poderão tornar mais aprofundados os estudos a seu respeito, dado que, apenas 
a partir de então, é que a dinâmica social passará a engendrar situações concretas 
quiçá não previstas ou integralmente reguladas pela legislação e, por conseguinte, 
se poderá testar os diversos instrumentos protetivos insculpidos na norma. 

De qualquer forma, diante do aqui esposado, notadamente em face de ter 
sido conferido ao titular maior transparência e possibilidade de controle sobre seus 
dados pessoais, bem como considerando a criação de uma autoridade nacional e um 
sistema sancionatório específico, fica bastante clara a intenção da lei 13.709/2018 de 
conferir proteção suficientemente eficaz à privacidade das pessoas nos ambientes 
virtuais. Em resumo, em linha assemelhada à legislação europeia, a LGPD também 
busca limitar o uso indiscriminado do Big Data.

39  Partes da LGPD somente entrarão em vigor 24 (vinte e quatro) meses após sua publicação (art. 65, II).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário social descortinado após o advento da Sociedade da Informação, 
com a utilização em massa de redes eletrônicas como a internet, passou a requerer 
de legisladores e operadores do direito atenção especial no tratamento a direitos 
da personalidade como a privacidade, visto que a utilização de tais mecanismos 
permite que terceiros colham enorme variedade de dados pessoais dos respectivos 
usuários, muitas vezes de maneira camuflada ou não declarada, principalmente com 
finalidade econômica, mas não só. 

Esse fenômeno ficou conhecido como Big Data, dada a disponibilidade e 
o uso exponencial dessa pletora de informações estruturadas e não estruturadas 
disponíveis nas redes. Tanto é que tem se tornado cada vez mais comum o recebimento 
de anúncios eletrônicos acerca de um produto anteriormente pesquisado pelo 
usuário em algum site, muitas vezes poucos minutos antes. Portanto, a colheita 
prévia de dados para posteriores ofertas comerciais é uma realidade que não pode 
ser negada.

Como na atualidade, para a maioria das pessoas, é praticamente impossível 
levar a vida sem a utilização das redes eletrônicas, o fornecimento de dados pessoais, 
seja de modo consciente ou inconsciente, desafia a efetiva proteção do que se 
concebe por privacidade, elemento que compõe a dignidade da pessoa humana.

Diante disso, os países vêm positivando leis e normas regulamentares que 
procuram equilibrar os legítimos interesses econômicos das grandes corporações 
com os não menos legítimos anseios pela preservação da privacidade das pessoas. 
Nessa toada, o General Data Protection Regulation da União Europeia, dentre outras 
medidas, proíbe a extração de dados privados de maneira automática para compor 
um perfil de consumo sem anuência do usuário que, em adição, deve ser informado 
de maneira clara sobre quais dados está fornecendo e para quais finalidades.

No que se refere ao direito brasileiro, o Marco Civil da Internet (lei 
12.965/2014) mostrou-se insuficiente para conferir uma adequada proteção à 
privacidade frente ao fenômeno do Big Data, o que, em certa medida, procurou 
ser corrigido pela Lei Geral de Proteção de Dados (lei 13.709/2018) que majorou o 
nível de proteção ao determinar medidas como maior transparência por parte das 
empresas operadoras e controladoras, além da possibilidade de controle pelo titular 
sobre os dados pessoais fornecidos. 
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A norma em foco igualmente criou a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados e um sistema sancionatório administrativo e judicial específico, com 
possibilidade de inversão do ônus da prova em benefício do usuário. Todavia, 
considerando que a LGPD somente entrará integralmente em vigor no início de 2020, 
ainda é cedo para aferir os resultados em termos de limitação do uso indiscriminado 
do Big Data no Brasil.
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RESUMO: O acesso à informação é um direito humano fundamental garantido 
na Constituição Federal, indispensável para o desenvolvimento de uma sociedade 
democrática. Destarte, estuda-se de que modo o acesso à informação tem 
impacto sobre os parâmetros "proteger, respeitar e reparar" que conduzem os 
princípios Ruggie, documento no qual se estabeleceu a obrigação dos Estados, a 
responsabilidade das empresas e a necessidade de recursos eficientes na proteção 
dos direitos humanos, bem como a previsão de reparação dos danos em caso de 
violação. Neste estudo, o foco é o ambiente de trabalho de Mato Grosso do Sul - 
MS, especialmente na perspectiva da proteção da saúde mental do trabalhador. A 
hipótese incide na necessidade do acesso à informação para melhorar a atuação 
estatal e corporativa. Para tal, utiliza-se do método de abordagem indutivo, e os 
procedimentos são as análises de dados secundários de documentos oficiais, e 
revisão bibliográfica sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental do trabalhador; Meio ambiente de trabalho; 
Acesso à informação; Princípios Ruggie; Direitos humanos. 

RUGGIE PRINCIPLES, ACCESS TO INFORMATION AND THE 
PROTECTION OF WORKERS´ MENTAL HEALTH IN MATO GROSSO 

DO SUL

ABSTRACT: Access to information, guaranteed by the Brazilian Constitution, is 
indispensable for the development of a democratic society. The paper investigates 
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the manner access to information has impacted the parameters “protect, respect 
and repair”, conducted to the Ruggie Principles. The latter establishes the obligation 
of States, the accountability of companies and the need of efficient resources for 
the protection of human rights and the reparation of harm when violated. Focus 
comprises work environment in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil, especially 
with regard to health protection of the workers. Hypothesis deals with information 
access for the improvement of state and corporative work. The inductive method was 
employed and procedures comprise secondary data analysis of official documents, 
coupled to review of the literature.

KEY WORDS: Workers´ mental health; Work environment; Access to information; 
Ruggie principles; Human rights. 

PRINCIPIOS RUGGIE, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN A LA SALUD MENTAL DEL TRABAJADOR EN MATO 

GROSSO DO SUL

RESUMEN: El acceso a la información es un derecho humano fundamental 
garantizado en la Constitución Federal, indispensable al desarrollo de una sociedad 
democrática. De ese modo, se estudia de qué modo el acceso a la información hace 
impacto sobre los parámetros “proteger, respetar y reparar” que conducen los 
Principios Ruggie, documento en el cual se estableció la obligación de los Estados, la 
responsabilidad de las empresas y la necesidad de recursos eficientes a la protección 
de los derechos humanos, así como la previsión de reparación de los daños en caso 
de violación. En este estudio, el enfoque es el ambiente laboral de Mato Grosso 
do Sul - MS, especialmente en la perspectiva de la protección de la salud mental 
del trabajador. La posibilidad incide en la necesidad del acceso a la información 
para mejorar la actuación estatal y corporativa. Para tal, se utiliza del método de 
abordaje inductivo, y los procedimientos son los análisis de dados secundarios de 
documentos oficiales, y revisión bibliográfica sobre el tema. 

PALABRAS CLAVE: Salud Mental del Trabajador; Medio Ambiente Laboral; Acceso a 
la Información; Principios Ruggie; Derechos Humanos. 

INTRODUÇÃO

Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos (CDH), da Organização 
das Nações Unidas (ONU) aprovou, por consenso, os princípios orientadores 
sobre empresas e direitos humanos, também conhecidos por princípios Ruggie. 
O documento foi o resultado de seis anos de discussões e contém 31 princípios 
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que visam à implementação dos parâmetros “proteger, respeitar e reparar” nas 
atividades corporativas. Neste documento estabeleceu-se a obrigação dos Estados, 
a responsabilidade das empresas e a necessidade de recursos eficientes na proteção 
dos direitos humanos, bem como a previsão de reparação dos danos em caso de 
alguma violação. 

Com o objetivo de contribuir para o debate sobre os desafios de sua 
implementação no Brasil, o Conectas Direitos Humanos, organização não 
governamental (ONG) ativa desde 2001, traduziu e publicou o documento na 
língua portuguesa em 2012, atendendo os princípios da publicidade e do acesso à 
informação, que são imprescindíveis para a consolidação do Estado democrático de 
Direito.

É precisamente a partir desta concepção que a presente pesquisa pretende 
responder de que forma o acesso à informação e a formação de pensamento crítico 
garantem uma implementação eficaz dos Princípios Orientadores sobre Empresas e 
Direitos Humanos no Mato Grosso do Sul, especialmente no ambiente de trabalho. 
E de que forma tal acesso pode otimizar a proteção à saúde mental do trabalhador, 
considerando que a atividade laboral seja o núcleo do desenvolvimento de cada 
outro aspecto da sociedade; que o trabalho seja direito humano fundamental do 
cidadão; e que os atuais paradigmas das relações de trabalho possam corroborar 
para gerar um rol de prejuízos para o desenvolvimento regional, com foco, neste 
artigo, para a emergência de transtornos mentais e comportamentais (TMCs) 
que configurem doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho e têm afastado o 
trabalhador do ambiente laboral.

A hipótese principal é de que por meio do acesso à informação se torna 
possível efetuar análises pertinentes aos ambientes laborais sul-mato-grossenses e 
elaborar estratégias de atuação por parte do Estado e das empresas para a proteção 
da saúde mental do trabalhador no Mato Grosso do Sul. Para tanto, considera-se a 
necessidade de capacitação técnica destes trabalhadores, bem como de uma atuação 
altiva dos sindicatos, para a construção de críticas a partir do acesso à informação, e 
a sua obrigação enquanto parte dos ambientes laborais para com os parâmetros de 
“proteger, respeitar e reparar”, por configurarem condições necessárias para a sua 
atuação e, consequentemente, para o desenvolvimento das atividades laborais sob a 
égide da sustentabilidade. 

Assim, é necessário discorrer sobre o contexto sob o qual foram desenvolvidos 
os princípios Ruggie e quais as suas relações com os princípios da transparência e 
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do acesso à informação na sociedade sul-mato-grossense; conhecer a importância 
do desenvolvimento de um olhar crítico dos trabalhadores e de uma atuação efetiva 
dos sindicatos no sentido de pleitear pela efetivação destas relações; e induzir 
sobre como a transparência e o acesso à informação, aplicados considerando os 
princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, podem contribuir como 
sociotransformadores nos ambientes laborais sul-mato-grossenses, para otimização 
da proteção à saúde mental do trabalhador. 

O método de abordagem do conteúdo será o indutivo, e os métodos de 
procedimentos serão a utilização de referenciais teóricos com demais autores para 
a construção do raciocínio envolvendo os novos paradigmas de direitos humanos 
fundamentais, como a horizontalidade das responsabilidades sociais no caminho 
para o desenvolvimento sustentável; além da necessidade de conscientização para 
a efetiva mobilização dos atores sociais em direção ao desenvolvimento regional. O 
foco, neste estudo, incide sobre as empresas e os trabalhadores do Mato Grosso do 
Sul (MS). 

Também serão analisadas as informações disponibilizadas pela ONU sobre 
os princípios Ruggie e será realizada análise normativa da Constituição Federal03para 
a avaliação da relação entre os Princípios Ruggie e os princípios constitucionais da 
publicidade e do acesso à informação, bem como a relação entre a publicidade e o 
acesso à informação com o fortalecimento da democracia. 

Além disso, serão analisados dados secundários disponibilizados pelo INSS, 
no endereço eletrônico do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho; 
o último Anuário Estatístico de Previdência Social – AEPS, publicado em 2017; e 
a análise de dados disponibilizados pela Agência de Previdência do Estado de MS 
(AGEPREV/MS), considerando o período de 2015 a 2017, bem como os Termos de 
Ajuste de Conduta do Ministério Público do Trabalho, considerando o período de 
2017 ao primeiro semestre de 2019, para que sejam possíveis determinar tanto a 
aplicação dos princípios Ruggie no cuidado ao ambiente laboral e à saúde mental 
dos trabalhadores do MS, quanto o nível de disponibilização dos dados referentes 
ao ambiente de trabalho sul-mato-grossense nos portais eletrônicos, considerando o 
respeito ao direito fundamental de acesso à informação e o princípio de publicidade 
inerentes ao funcionamento da administração pública.

Esta pesquisa, portanto, poderá ser classificada, por seu objetivo, como um 

03  BRASIL. Senado Federal. Constituição Federal de 1988. Texto Promulgado em 05/10/1988. Disponível em: 
https://www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_205_.asp. Acesso em: 03 jan. 
2019. 
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produto crítico e exploratório; por seu procedimento técnico como uma investigação 
bibliográfica e documental; e, por seu ponto de vista de abordagem, como uma 
pesquisa qualitativa.

2 PRINCÍPIOS RUGGIE, ACESSO À INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

Para o desenvolvimento desta investigação, faz-se necessário estabelecer 
uma relação tripartite entre os princípios Ruggie, o direito humano fundamental 
de acesso à informação, presente no art. 5.º, XIV, da Constituição da República 
Federativa do Brasil e o Princípio da Publicidade que rege a administração pública, 
conforme o Art. 37 da Carta Magna04, a fim de avaliar a importância que o acesso à 
informação e à publicidade, tanto da administração pública como das empresas tem 
na implementação dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos 
no Mato Grosso do Sul, e no próprio desenvolvimento da democracia no Estado. 

Assim, os princípios Ruggie correspondem ao documento publicado pela 
CDH/ONU em 2011 e traduzido pela Conectas Direitos Humanos, que trazem 31 
princípios constituindo parâmetros normativos aplicáveis pelas próprias empresas e 
pelos Estados à conduta das empresas em relação aos direitos humanos05. Segundo 
informação da ONU: 

Os Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos 
descrevem como os Estados e as empresas devem implementar 
o Quadro ‘Proteger, Respeitar e Reparar’ das Nações Unidas, a 
fim de melhor gerir os desafios relativos a negócios e direitos 
humanos. [...] A estrutura é baseada em três pilares: o dever 
do Estado de proteger contra abusos de direitos humanos por 
parte de terceiros, incluindo empresas, através de políticas, 
regulamentos e julgamentos; a responsabilidade corporativa 
de respeitar os direitos humanos, o que significa evitar infringir 
os direitos dos outros e abordar os impactos adversos que 
podem vir a ocorrer; e o maior acesso das vítimas a recursos 
efetivos, judiciais ou não.06 

04  BRASIL. Senado Federal. 
05  CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Empresas e Direitos Humanos: parâmetros da ONU para proteger, 

respeitar e reparar. Relatório Final de John Ruggie – Representante Especial do Secretário Geral. São Paulo: 
Conectas Direitos Humanos, 2012, p.2. 

06  ONU. Conselho de Direitos Humanos aprova princípios orientadores para empresas. Disponível em: https://
nacoesunidas.org/conselho-de-direitos-humanos-aprova-principios-orientadores-para-empresas/. Acesso em: 
4 jan. 2019. 
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A necessidade de se estabelecer tais discussões, que resultou na 
elaboração dos princípios orientadores para empresas e direitos humanos, pode 
ser compreendida como consequência do desenvolvimento de um protagonismo 
das empresas nos cenários político e econômico mundial, especialmente a partir da 
segunda metade do século XX, como afirmam Silveira e Sanches, segundo os quais: 
“Algumas grandes corporações possuem uma influência política e econômica maior 
que muito Estados.”07, sendo as grandes vencedoras do século XX. Nas palavras de 
Montal: 

É certo, de outra parte, que não cabe somente ao Estado 
a responsabilidade pela realização dos direitos sociais. É 
imprescindível a conscientização e a mobilização da sociedade 
organizada quer através de ONGs, quer de associações, quer 
de entidades de classe, além da atuação do próprio cidadão, 
para exercer uma função fiscalizadora e exigir dos poderes 
constituídos a execução efetiva de providências necessárias e 
imprescindíveis à concretização dos direitos fundamentais.08 

Levando-se em consideração a importância das empresas e principalmente 
das grandes corporações no cenário político econômico mundial, Silveira e Sanches 
afirmam que estas possuem grande capacidade de atuar em conjunto com os Estados 
para realizar os direitos fundamentais. E que, portanto, como parte do processo de 
dinamogenesis dos direitos humanos fundamentais, o novo paradigma do direito na 
contemporaneidade, trouxe para a empresa privada tanto a responsabilidade social 
como a solidária, a despeito da divergência que houve na comunidade internacional 
em relação à responsabilidade corporativa.09  

Os princípios estabelecidos foram elaborados democraticamente, com a 
participação de governos, empresas, associações empresariais e a sociedade civil 
de todo o mundo, e, a partir de 2011 passaram a ser discutidos nos Fóruns das 
Nações Unidas10. Além disso, “Para monitorar as ações das empresas e avaliar se 

07  SILVEIRA, V. O.; SANCHES, S. H. N. Direitos humanos, empresa e desenvolvimento sustentável. Revista Direito 
& Desenvolvimento, João Pessoa, v. 6 n. 12, 2015, p.149.

08  MONTAL, Zélia Maria Cardoso. O trabalho como direito humano da pessoa com deficiência. Direitos humanos 
e direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2010. p. 171-172.

09  SILVEIRA, V. O.; SANCHES, S. H. N. Direitos humanos, empresa e desenvolvimento sustentável. Revista Direito 
& Desenvolvimento, v. 6 n. 12, 2015, p.152-153.

10  OHCHR. Working Group on human rights and transnational corporations and other business enterprises. Disponível 
em: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.
aspx. Acesso em: 3 jan. 2019. 
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os princípios estão sendo postos em prática, foi criado o Grupo de Trabalho sobre 
Direitos Humanos, Empresas Transnacionais e Outras Empresas.”11

Cabe ressaltar que somente no âmbito de um Estado democrático de Direito 
é possível conceber as atividades de monitoração, pois, somente dentro de um 
regime democrático há espaço para o questionamento sobre a atuação do Estado e 
dos demais atores sociais com a finalidade de garantir o desenvolvimento sustentável 
da sociedade. Como ressaltado por Piovesan, a relação entre os direitos humanos 
fundamentais e a democracia é intrínseca, visto que, “Não há direitos humanos sem 
democracia, nem tampouco democracia sem direitos humanos.”12 

Nas palavras de Orme, representante do Foro Mundial para o 
Desenvolvimento das Mídias nas Nações Unidas, “[...] no se debe subestimar la 
importancia de la relación integral entre el acceso público a la información 
y el respeto de las libertades civiles básicas.”13. O autor defende também que o 
acesso à informação, debates e análises abertas e constantes do cenário atual são 
fundamentais para aferir e alcançar o desenvolvimento sustentável nas sociedades. 

O direito ao desenvolvimento sustentável, por sua vez, é compreendido 
por Silveira e Sanches como direito humano integrador, fruto da junção entre o 
direito ao desenvolvimento e o direito ao meio ambiente sadio, cuja efetivação 
está diretamente ligada à concretização conjunta dos direitos civis e políticos e 
dos direitos econômicos, sociais e culturais.14 Sachs também se preocupa com um 
desenvolvimento que seja construído por meio do trabalho digno, que para o autor 
tem duplo valor, sendo intrínseco e instrumental, visto que “o trabalho decente abre 
o caminho para o exercício de vários outros direitos.”15 

Não obstante, para que seja possível a concretização dos direitos civis e 
políticos e dos direitos econômicos, sociais e culturais, com foco, neste artigo, 
para o direito ao trabalho decente nos parâmetros da Organização Internacional 
11  REDE BRASIL DE PACTO GLOBAL. Empresas brasileiras participam de Fórum mundial sobre Setor Privado e 

Direitos Humanos: Pacto Global. Disponível em: http://pactoglobal.org.br/empresas-brasileiras-participam-de-
forum-mundial-sobre-setor-privado-e-direitos-humanos/. Acesso em: 3 jan. 2019. 

12  PIOVESAN, Flávia. Direito ao trabalho e a proteção dos direitos sociais nos planos internacional e constitucional. 
Direitos humanos e direito do trabalho. / Flávia Piovesan; Luciana Paula Vaz de Carvalho, coordenadoras. São 
Paulo: Atlas, 2010. p.10. 

13  “[...] não se deve subestimar a importância da relação integral entre o acesso público à informação e o respeito 
das liberdades civis básicas.” ORME, Bill. Acceso a la información: Lecciones de la América Latina. Cuadernos 
de Discusión de Comunicación e Información, n. 8. Montevidéu: Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe, Oficina de UNESCO en Montevideo. 2017, p. 16.  (tradução livre). 

14  SILVEIRA, V. O.; SANCHES, S. H. N. Direitos humanos, empresa e desenvolvimento sustentável. Revista Direito 
& Desenvolvimento, v. 6 n. 12, 2015, p.148.

15  SACHS. Ignacy. 1927. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, 
p. 37.
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do Trabalho (OIT)16, é fundamental o acesso à informação, que nas concepções de 
Orme e Batista não se restringem à elaboração de normas e publicações no Diário 
Oficial. Os autores concordam que o efetivo acesso à informação está diretamente 
relacionado com a acessibilidade destas informações para a sociedade civil. 

Neste contexto, embora a lei n. 12.527 de 2011 de Acesso às Informações 
públicas seja taxativa ao anunciar “[...] os órgãos públicos integrantes da administração 
direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário 
e do Ministério Público”; e “[...] as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.”17 como 
subordinadas ao seu regime, deixando pouca margem ao acrescentar entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para realização de ações 
de interesse público, é possível estender às empresas a necessidade e o dever de 
publicidade para com a sociedade. 

Fundamenta-se a responsabilidade social das empresas no pluralismo do 
constitucionalismo pós-moderno, apresentado por Souza Neto e Sarmento, segundo 
o qual não cabe somente ao Estado o monopólio da produção de normas ou a 
proveniência de soluções para os problemas sociais18; bem como no compromisso 
político das empresas em acordo com os princípios Ruggie: 

[...] De maneira a incorporar sua responsabilidade de 
respeitar os direitos humanos, as empresas devem expressar 
seu compromisso com essa responsabilidade mediante uma 
declaração política que: 
A.Seja aprovada no mais alto nível de direção da empresa;
B.Baseie-se em assessoria especializada interna e/ou externa;
C. Estabeleça o que a empresa espera, em relação aos 
direitos humanos, de seu pessoal, seus sócios e outras partes 
diretamente vinculadas com suas operações, pro dutos ou 
serviços;
D. Seja publicada e difundida interna e externamente a todo o 

16  “Formalizado pela OIT em 1999, o conceito de trabalho decente sintetiza a sua missão histórica de promover 
oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições 
de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, sendo considerado condição fundamental para a 
superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 
desenvolvimento sustentável.” (OIT, 2019, n. p.)

17  BRASIL. Lei nº 12.527 de 2011. Texto promulgado em 18/11/2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 04 jan. 2019.

18  SOUZA NETO, C.P.; SARMENTO, D. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013, p. 223-226.
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pessoal, aos parceiros comerciais e outras partes interessadas;
E. Seja refletida nas políticas e procedimentos operacionais 
necessários para incorporar o compromisso assumido no 
âmbito de toda a empresa.19

Ressalta-se que os princípios Ruggie orientam no sentido de haver um 
diálogo permanente entre Estados e empresas para possibilitar a proteção aos 
direitos humanos fundamentais, e destacam as responsabilidades tanto estatais 
como empresariais neste sentido. 

Observa-se que a mudança de paradigmas na sociedade, na visão de Castralli 
e Silveira, “[...] objetiva a tutela integral do indivíduo, sob o prisma individual, social 
e difuso, incluindo a qualidade de vida como um todo, além do equilíbrio e da 
segurança ambiental, em face do conhecimento descobrimento dos valores e dos 
desafios que compõem a matriz ambiental.”20. A atividade empresarial, portanto, 
abarca responsabilidades que vão muito além da atividade econômica, sendo devida 
a preocupação para com o meio ambiente, tanto pela utilização de recursos naturais 
como de recursos humanos na produção ou circulação de seus bens ou serviços. 

3 NECESSIDADE DO ACESSO À INFORMAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE 
MENTAL DO TRABALHADOR NO MATO GROSSO DO SUL

Verificou-se que o acesso à informação é dever não somente do Estado ou de 
entidades públicas, desde que os Princípios Orientadores para Empresas e Direitos 
Humanos incentivam o diálogo entre Estado e empresas, e as empresas possuem, 
na concepção atual, responsabilidade social e solidária derivada da sua importância 
no cenário político econômico mundial, sendo o acesso à informação fundamental 
para ampliar a participação de todos os atores sociais em prol do desenvolvimento 
sustentável e democratizar as relações de trabalho. 

Considerando essas observações, é cogente contextualizar ambiente de 
trabalho sul-mato-grossense, apresentando as principais mudanças no cenário 
político e econômico do MS, desde o período da redemocratização do Brasil, para 
19  CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Empresas e Direitos Humanos: parâmetros da ONU para proteger, 

respeitar e reparar. Relatório Final de John Ruggie – Representante Especial do Secretário Geral. São Paulo: 
Conectas Direitos Humanos, 2012, p.12. 

20  CASTRALLI, R. B.; SILVEIRA, V. O. A dimensão ecológica dos direitos humanos e a redefinição do valor do 
trabalho humano. Revista Thesis Juris, São Paulo, v. 4, n. 1, Jan/Jun. 2015, p.71.
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analisar o tratamento concedido a esta necessidade pelo Estado e pelas empresas 
atuantes neste território. 

Para tanto, é indispensável mencionar a crise econômica mundial da década 
de 198021, e a grande dívida externa que a União fez no período ditatorial (1964-
1985), que, somadas à nova revolução tecnológica trazida pelos grandes produtores 
capitalistas22, gerou considerável deterioração na distribuição de renda em todo 
o território nacional, pois as consequentes mudanças no mercado de trabalho 
passaram a demandar mão de obra qualificada, com aumento da participação dos 
serviços e redução da indústria no conjunto da população empregada, a despeito 
dos trabalhadores sem qualificação23. 

No Mato Grosso do Sul, a recessão econômica interferiu profundamente no 
agronegócio, pois, nas palavras de Le Bourlegat o forte endividamento do governo 
federal no exterior e o fim dos governos militares resultaram no fim dos incentivos e 
subsídios do governo federal ao setor agrícola e o enfraquecimento das instituições 
de pesquisa e assistência técnica, voltadas à produção rural, isto porque a produção 
da soja regional tinha alto custo pela intensidade de tecnologia incorporada, o que 
fez emergir a cdenominada crise agrária no Estado.24

O alto custo de produção e a demanda crescente por mão de obra qualificada 
para os diversos tipos de serviços geraram o que Bourlegat denomina êxodo rural, 
e a concentração populacional em Campo Grande fez crescer o setor terciário na 
capital, o que causou aumento no desemprego e tornaram mais expressiva em 
Campo Grande (MS) a mão de obra excedente do campo e da cidade, devendo os 
trabalhadores se sujeitar às atividades informais ou assalariamentos sazonais.25 

O incremento da mão-de-obra no setor terciário, ainda que sob a roupagem 
de atividades informais, representa para Filgueiras uma mudança no cenário laboral, 
que comporta uma probabilidade maior de emergência de doenças ocupacionais em 
comparação a acidentes típicos Para o autor, doenças ocupacionais são agravos mais 
21  KLIAS, P.; SALAMA, P. A globalização no Brasil: responsável ou bode expiatório? Revista de Economia Política, 

v. 28, n. 3 (111), p. 371-391, jul-set/2008, p. 371.
22  COUTINHO, Luciano. A terceira revolução industrial e tecnológica: as grandes tendências de mudança. 

Economia e Sociedade: Campinas, n.1, ago. 1992, 81-84.
23  GREMAUD, Amaury Patrick. Economia brasileira contemporânea. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.47.
24  LE BOURGELAT, Cleonice Alexandre. Mato Grosso do Sul e Campo Grande: articulações espaço-temporais. 

Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional e Planejamento Ambiental). Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Estadual Paulista. Presidente Prudente. 2000, p. 327.

25  LE BOURGELAT, Cleonice Alexandre. Mato Grosso do Sul e Campo Grande: articulações espaço-temporais. 
Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional e Planejamento Ambiental) - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Estadual Paulista. Presidente Prudente, 2000, p. 350-351.
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facilmente ocultáveis em relação aos acidentes típicos, o que resulta, conforme sua 
análise, no aumento de casos de subnotificação, pois, 

[...] entre os tipos de doenças ocupacionais atualmente mais 
frequentes nos serviços estão a LER/DORT e os problemas 
psíquicos, que são formas de adoecimento cuja relação 
com o trabalho é mais simples de ser negada do que, por 
exemplo, uma doença associada a um produto químico usado 
exclusivamente em um processo produtivo.26 

Quanto ao desenvolvimento de doenças psíquicas ou doenças mentais no 
ambiente laboral, é válido considerar a existência de um nexo entre a precarização 
das condições de trabalho, considerando-se o aumento do desemprego e 
consequentemente do subemprego, no Estado do MS, agravada pela difusão do 
utilitarismo por meio da globalização; e o desenvolvimento de doenças ocupacionais 
relacionados à saúde mental dos trabalhadores. 

Conforme a explicação de Gasparini da área clínica, 

As transformações técnicas e organizacionais do trabalho vêm-
se acelerando e gerando significativas consequências para a 
vida e saúde dos trabalhadores em geral, o que condiciona 
mudanças no seu perfil de morbi-mortalidade, com aumento 
de doenças mentais, psicossomáticas, cardiovasculares e 
osteoarticulares, entre outras.27 

O aumento de doenças relacionadas ao trabalho Gasparini evidencia a 
coisificação do indivíduo, a redução do ser humano a mera máquina de produção 
de capital. Nesta perspectiva, os próprios trabalhadores deixam de se enxergar 
como indivíduos sujeitos de direito, e passam a se ver como meros concorrentes. 
Conforme o discurso de Morin, 

[...] Com efeito, a fragmentação que vivemos do/pelo modo de 
26  FILGUEIRAS, Vítor Araújo (org.). Saúde e segurança do trabalho no Brasil. Brasília: Gráfica Movimento, 2017, 

p. 32.
27  GASPARINI, S. M.; BARRETO, S. M.; ASSUNCAO, A. Á. Prevalência de transtornos mentais comuns em 

professores da rede municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 
22, n. 12, dec. 2006. Disponível em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X20
06001200017&lng=en&nrm=iso.  Acesso em: 02 jun. 2018. 
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organização do trabalho em nossas sociedades, com cada qual 
fechado em seu domínio, em seu escritório, em sua disciplina, 
essa fragmentação mais a tendência egocêntrica impedem de 
ver o conjunto do qual fazemos parte e impede de alguma 
forma conceber a solidariedade que liga todas as partes entre 
si.28 

Ainda, segundo Gasparini: “Estudos realizados em outros países indicam 
que há uma relação direta entre o aumento de fatores estressantes no trabalho e 
níveis elevados de fadiga, alterações do sono, problemas depressivos e consumo 
de medicamentos”.29 Tais problemas de saúde naturalmente reduzem a capacidade 
produtiva do trabalhador, podendo levá-lo ao afastamento temporário ou, no pior 
dos casos, definitivo do ambiente de trabalho. 

A este respeito, no Mato Grosso do Sul, entre 2015 e 2017, foram registrados 
no INSS 289 afastamentos por doenças mentais e comportamentais, segundo o 
Observatório Digital Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do MPT30, enquanto 
no mesmo período foram registrados no Anuário Estatístico da Previdência Social 
(AEPS) um total de 1.014 doenças do trabalho31, o que significa que aproximadamente 
28,5% dos afastamentos por doenças do trabalho no período de 2015 a 2017 em MS 
têm relação com doenças mentais e comportamentais. 

Não há informação disponível para o público sobre o afastamento de 
servidores públicos estaduais por doenças ocupacionais no portal da AGEPREV/
MS ou demais portais vinculados ao governo do Estado do MS, tampouco foram 
disponibilizados levantamento de dados sobre ambiente de trabalho nas outras 
áreas do Estado, sob o aspecto da saúde mental do trabalhador.

Infere-se da (falta de) informação levantada que o tratamento concedido 
pelo governo do Estado do MS e por qualquer órgão ou entidade estatal ao direito 
humano fundamental de acesso à informação e ao princípio da publicidade nas ações 
da administração implica contradição para com o próprio texto constitucional da 
República Federativa do Brasil e para com os princípios Ruggie, pois não é possível 
28  MORIN, Edgar. Educação e cultura. Encerramento do Seminário Internacional de Educação e Cultura, 

realizado no SESC Vila Mariana, São Paulo, agosto/2002, n.p.
29  GASPARINI, S. M.; BARRETO, S. M.; ASSUNCAO, A. Á. Prevalência de transtornos mentais comuns em 

professores da rede municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro,  v. 
22, n. 12, Dec.  2006.   Disponível em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2
006001200017&lng=en&nrm=iso.  Acesso em: 02 jun. 2018. 

30  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Disponível 
em: https://observatoriosst.mpt.mp.br/. Acesso em: 28 nov. 2018.

31  DATAPREV. Benefícios por Incapacidade Concedidos por CID. Disponível em: http://www3.dataprev.gov.br/
scripts10/dardoweb.cgi. Acesso em: 23 maio. 2019.
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realizar uma análise mais precisa do ambiente laboral sul-mato-grossense justamente 
pela falta do diálogo entre Estado, empresas, trabalhadores e sociedade civil. 

Quanto aos Termos de Ajuste de Conduta (TACs), segundo informação do 
Portal da Transparência do Ministério Público Federal.

O termo de ajustamento de conduta é um acordo que o 
Ministério Público celebra com o violador de determinado 
direito coletivo. Este instrumento tem a finalidade de impedir 
a continuidade da situação de ilegalidade, reparar o dano ao 
direito coletivo e evitar a ação judicial.32

Depreende-se, portanto, que a própria existência de um TAC pressupõe a 
existência de uma violação a um direito coletivo. 

Neste sentido, no período de 2017 ao primeiro semestre de 201933, foram 
registrados 385 TACs no portal do MPT da 24ª região, tratando de diversos temas, 
como higiene e segurança do trabalho; remuneração; jornada excessiva e assédio 
moral ou sexual, o que vai de encontro aos princípios Ruggie, violando os direitos 
humanos e desvalorizando a dignidade humana, que, segundo Gamba, devia 
orientar e proteger as relações de trabalho, “irradiando-se pelos artigos 7.º a 11 da 
Constituição, que disciplinam os direitos sociais dos trabalhadores.”34 

A partir deste cenário, demonstra-se a necessidade não apenas do 
acesso à informação, como da educação para a autoformação do cidadão que 
lhe dê consciência de que “Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua 
solidariedade e responsabilidade em relação a sua pátria. O que supõe nele o 
enraizamento de sua identidade nacional.”35, vez que é por meio do exercício da 
cidadania que se possibilita a construção de um diálogo entre os diversos atores 
sociais, como proposto pelos princípios Ruggie, para planejar e perseguir o 
desenvolvimento regional. 

32  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Termos de Ajustamento de Conduta Firmados. Portal da Transparência. 
Disponível em: http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/atividade-fim/termos-de-ajustamento-de-
conduta. Acesso em: 12 Out. 2019.

33  A coleta de dados relativos aos TACs do MPT/MS compreende até o período de junho de 2019. 
34  GAMBA, Juliane Caravieri Martins. Dignidade do trabalhador e políticas públicas: perspectivas no âmbito do 

Estado ético. In: PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de (coord.). Direitos humanos e direito do 
trabalho. São Paulo: Atlas, 2010, p.65. 

35  MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução por Eloá Jacobina. 
8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p.65. 
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4 POTENCIAL SOCIOTRANSFORMADOR DO ACESSO À INFORMAÇÃO PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS RUGGIE NOS AMBIENTES DE TRABALHO 
DO MATO GROSSO DO SUL

Constatou-se que não há informações suficientes disponibilizadas nos 
portais eletrônicos para realizar uma análise completa sobre o ambiente laboral sul-
mato-grossense, considerando o viés da saúde mental do trabalhador, motivo pelo 
qual é necessário reaver os princípios orientadores para empresas e direitos humanos 
e o direito fundamental de acesso à informação ao qual se refere a lei n. 12.527 na 
atuação estatal, bem como o princípio de publicidade nas ações da administração 
pública. Deste modo, questiona-se: de que forma o potencial sociotransformador 
da informação pode ser concretizado para implementação dos princípios Ruggie e 
proteção da saúde mental do trabalhador no Mato Grosso do Sul?

Há que se considerar, pelo que foi levantado neste estudo, que o Brasil e, 
em especial, o MS, sofrem desde o período da redemocratização com uma piora na 
distribuição de renda; uma demanda por mão-de-obra qualificada, que aumentou 
o desemprego e tornou mais expressiva em Campo Grande (MS) a mão-de-obra 
excedente do campo e da cidade, o que resultou na sujeição dos trabalhadores ao 
subemprego. 

O aumento de mão-de-obra excedente em Campo Grande, por sua vez, se 
deu pelo fluxo migratório de quando o MS ainda contava com subsídios do governo 
federal para o setor agrícola, e pela denominada crise agrária, com a qual o Estado 
sofreu após o corte de investimento do governo federal no agronegócio. Segundo Le 
Bourlegat, “De modo geral, passou a ocorrer um empobrecimento da camada social 
de renda média e uma ampliação do contingente de desempregados na cidade, 
paralelamente a um processo de concentração de renda”36. A autora relata, ainda, 
que os trabalhadores tiveram de se sujeitar a atividades informais ou assalariamentos 
sazonais, o que Resende, por sua vez, considera uma consequência natural de um 
sistema em que o desemprego se torna estrutural.37 

Neste sentido, Resende relaciona o desemprego no Brasil, e pode-se inferir, 

36  LE BOURGELAT, Cleonice Alexandre. Mato Grosso do Sul e Campo Grande: articulações espaço-temporais. 
Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional e Planejamento Ambiental) - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2000, p. 351.

37  RESENDE, Renato de Sousa. A centralidade do direito do trabalho e a proteção jurídica ao emprego. In: 
PIOVESAN, F; CARVALHO, L.P.V. (org). Direitos Humanos e Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010, p. 
92-93.
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pelo resultado das análises de dados secundários sobre afastamento de trabalhadores 
entre 2015 e 2017, e sobre TACs firmadas no MS entre 2017 e 2019 até o presente 
momento, que também no Estado, a uma “[...] conformação de situações em que ‘o 
dinheiro (o sistema financeiro) está engolindo o trabalho (o sistema produtivo)’.”38, 
e Santos alerta para a desvalorização da própria individualidade e o que denomina 
criação de “novos estados de natureza neste cenário:

[...] a precariedade de vida e a servidão engendradas pela 
ansiedade permanente do trabalhador assalariado quanto 
ao montante e continuidade do trabalho, pela ansiedade do 
desempregado em busca de trabalho, ou daqueles que não 
têm sequer condições para procurar trabalho, pela ansiedade 
dos trabalhadores autônomos quanto à continuidade do 
mercado que eles próprios têm de criar todos os dias para 
assegurar a continuidade dos seus rendimentos, e, ainda, 
pela dos trabalhadores clandestinos sem quaisquer direitos 
sociais.39 

A aflição que se torna presente nas rotinas dos trabalhadores tem potencial 
para lhes deturpar as próprias concepções sobre dignidade humana, cidadania, 
democracia e desenvolvimento. Por sua vez, ao perder-se destas concepções, os 
trabalhadores também se perdem do caminho do desenvolvimento sustentável e se 
afastam também dos sentimentos de solidariedade e responsabilidade, a despeito de 
enfatizada a valorização do trabalho “[...] no artigo 1.º, incisos III e IV da Constituição, 
marcando o anúncio dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, 
quanto consolidada no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais dentre os 
chamados direitos fundamentais sociais.”40

A falta de divulgação de informações concernentes ao ambiente de trabalho, 
especialmente com relação à saúde mental do trabalhador, por sua vez, configuram, 
segundo Filgueiras, um padrão predatório de gestão do trabalho41, que é contrário à 

38  RESENDE, Renato de Sousa. A centralidade do direito do trabalho e a proteção jurídica ao emprego. In: 
PIOVESAN, F; CARVALHO, L.P.V. (org). Direitos Humanos e Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010, p. 93.

39  SANTOS, Boaventura de Souza. Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-contratualismo. 
In: HELLER, Agnes et. al. [org.]. A crise dos paradigmas em ciências sociais e os desafios para o século XXI. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 1999. p. 49. 

40  PIOVESAN, Flávia. Direito ao trabalho e a proteção dos direitos sociais nos planos internacional e constitucional. 
In: PIOVESAN, F; CARVALHO, L.P.V. (org). Direitos Humanos e Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010. 
p.41. 

41  FILGUEIRAS, Vítor Araújo (org). Saúde e segurança do trabalho no Brasil. Brasília: Movimento, 2017, p. 22.
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valorização do trabalho e ao respeito pela dignidade do trabalhador, e demonstram 
uma violação às propostas dos princípios Ruggie e às bases da Constituição Federal, 
especialmente o art. 170 da Carta Magna. 

Batista compreende que os problemas de publicidade e acesso à informação 
(que a autora especifica como “pública”) estão relacionados a três dimensões, quais 
sejam: sua dimensão física, que consiste na dificuldade em acessar fisicamente 
o documento público (e pode-se considerar aqui os relatórios pertinentes às 
atividades empresariais); dimensão intelectual ou cognitiva, em que a autora 
critica a linguagem utilizada em documentos públicos e o formato da publicação 
de informações públicas, por considerá-los incompreensíveis à maior parte da 
sociedade; e a dimensão comunicacional, em que a autora aponta a ineficácia do 
fluxo de comunicação entre o Estado (e as empresas, considerando este estudo) e a 
sociedade e o fluxo informacional, marcado pelo excesso de informação.42 

A partir destas considerações, infere-se que o acesso à informação sobre 
o ambiente laboral do MS carece de apuração e melhoria nas três dimensões 
supracitadas, visto que há dificuldade em se conseguir acesso às informações sobre 
afastamento de trabalhadores, e as informações disponibilizadas demandam um 
grau de conhecimento técnico para que sejam compreendidas e analisadas, além de 
não serem amplamente divulgadas. 

Segundo Orme, 

La divulgación pública proactiva y accesible de la 
información oficial por parte de los gobiernos es preferible 
siempre a la utilización de mecanismos formales de solicitud 
por parte de los ciudadanos: la divulgación sistemática de 
información oficial debe de ser la norma y no la excepción.43

A partir de sua visão depreende-se que é cabível, a partir dos princípios 
Ruggie e da consagração do princípio de solidariedade, a divulgação pública pró-
ativa também para as empresas. O cidadão, por sua vez, deve ter acesso a mecanismos 
formais para que o seu direito de acesso à informação não seja violado, e para que 
42  BATISTA, Carmen Lúcia. As dimensões da informação pública: transparência, acesso e comunicação. 

TransInformação, Campinas, v. 22, n. 3, p. 225-231, set./dez. 2010, p. 226-227. 
43  “A divulgação pública pró-ativa e acessível da informação oficial por parte dos governos é sempre preferível à 

utilização de mecanismos formais de solicitação por parte dos cidadãos: a divulgação sistemática de informação 
oficial deve de ser a norma e não a exceção.” ORME, Bill. Acceso a la información: Lecciones de la América 
Latina. Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información, Montevidéu: Oficina Regional de Ciencias 
de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Oficina de UNESCO en Montevideo,  n. 8. 2017, p.15-16. 
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possa buscar por transparência em todos os cenários sociais. 
Como destacado neste estudo, não há possibilidade de se realizar análises 

e discussões para melhorar o ambiente laboral sem o devido acesso à informação, 
e o compromisso para com a divulgação de informações deve ser respeitado 
tanto pelo Estado do MS como pelas empresas, em conformidade com o direito 
ao desenvolvimento sustentável e com o direito humano fundamental de acesso à 
informação. 

Além disso, a força de trabalho não deve mais ser compreendida somente 
como uma mercadoria, mas como “[...] um dos instrumentos mais importantes de 
afirmação da dignidade do trabalhador, seja no âmbito de sua individualidade como 
ser humano, seja em seu contexto familiar e social.”44, e como potencial transformador 
da sociedade, isto é, como força motriz do desenvolvimento sustentável. 

A Constituição Federal, em seu art. 7.º, explica que os direitos concernentes 
aos trabalhadores visam à melhoria de sua condição social, e determina que os 
trabalhadores sejam protegidos contra a automação, em seu inciso XXVII, motivo 
pelo qual o dispositivo constitucional deve ser observado em conjunto com os 
princípios Ruggie e a lei de acesso à informação para que os trabalhadores tenham 
acesso ao conhecimento que lhes é devido e consigam pleitear por condições de 
trabalho melhores.

Ressalta-se, por fim, a necessidade de uma atuação de todos os atores sociais, 
mormente as empresas e o Estado, na valorização da dignidade do trabalhador, por 
meio de uma comunicação permanente que implique na transparência de suas 
atividades e no efetivo acesso à informação, que possibilite ampliar a participação 
de todos os atores sociais em prol do desenvolvimento sustentável e democratizar 
as relações de trabalho. 

5 CONCLUSÃO

Estabeleceu-se, nesta investigação, a relação entre os princípios Orientadores 
para Empresas e Direitos Humanos, publicados pela CDH/ONU (CONECTAS, 2012) 
em 2011, também denominados de princípios Ruggie, o direito fundamental de 
acesso à informação, positivado no inciso XIV, do art. 5.º, da Constituição da República 
44  PIOVESAN, Flávia. Direito ao trabalho e a proteção dos direitos sociais nos planos internacional e constitucional. 

In: PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de. (coord.). Direitos humanos e direito do trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2010. p. 31. 
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Federativa do Brasil, e o princípio da publicidade na atuação da administração 
pública, conforme o art. 37 da Constituição, para concluir que é possível aplicar às 
empresas o dever fornecer acesso à informação e o dever de publicidade, conforme 
seu compromisso político com os princípios Ruggie. 

Além da importância do acesso à informação para a realização de debates e 
análises abertas e constantes do cenário atual, que possibilite aferir e alcançar atuações 
estatais e corporativas em prol do desenvolvimento sustentável nas sociedades, este 
artigo também se propôs a induzir o raciocínio de que há responsabilidade social e 
solidária das empresas sobre sua atuação para toda a sociedade, do mesmo modo que 
o Estado nacional, seus entes federativos, órgãos públicos e entidades públicas ou 
entidades privadas nos termos do art. 2º, da lei n. 12.527/2011, seguindo a analogia 
feita na relação dos princípios Ruggie com o acesso à informação e a publicidade, 
bem como a teoria constitucional da pós-modernidade. 

Afinal, compreendeu-se que a partir da dinamogenesis de direitos humanos 
fundamentais, as empresas passaram a ter responsabilidades sobre o impacto de suas 
atuações nas sociedades, visto o crescimento de sua influência no cenário político 
e econômico mundial e a crise do estado social, que manifestou a dificuldade das 
instituições estatais em manter sua função de mantenedora das necessidades sociais. 

Defendeu-se, ainda, que o direito ao desenvolvimento sustentável se 
trata de um direito humano integrador, resultado da intersecção entre o direito 
ao desenvolvimento (econômico e social) e o direito ao meio ambiente sadio, e 
cuja efetivação está diretamente ligada à concretização conjunta dos direitos civis 
e políticos e dos direitos econômicos, sociais e culturais. Assim, o efetivo acesso à 
informação seria uma forma de garantir os direitos civis e políticos, além de permitir 
a proposição de medidas para a concretização dos direitos econômicos, sociais e 
culturais.

Ao se considerar, pois, a delimitação do objeto deste estudo, discorreu-se, 
então, sobre o ambiente laboral do MS, contextualizando-o no cenário político e 
econômico a partir do período de redemocratização, para apresentar, posteriormente 
os efeitos dos novos paradigmas das relações de trabalho. 

Neste sentido, há que se concordar com Le Bourlegat e Gremaud sobre ter 
havido no Brasil e em especial no MS uma considerável deterioração na distribuição 
de renda a partir da década de 1980, pela grande dívida externa do país e a crise 
econômica mundial, juntamente com a divulgação de novas tecnologias trazidas 
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pelos grandes produtores capitalistas, o que transformou o mercado de trabalho e 
resultou em demandas por mão-de-obra qualificada, a despeito dos trabalhadores 
sem qualificação.

Em Mato Grosso do Sul, a recessão econômica interferiu profundamente no 
agronegócio, pois, as dívidas externas do país e o fim do período totalitário militar 
(1964-1985) resultaram no fim dos incentivos e subsídios do governo federal ao 
setor agrícola e o enfraquecimento das instituições de pesquisa e assistência técnica, 
voltadas à produção rural. O alto custo de produção e a demanda crescente por 
mão de obra qualificada para os diversos tipos de serviços causaram um aumento 
no desemprego em âmbito estadual e tornaram mais expressiva em Campo Grande 
(MS) a mão de obra excedente do campo e da cidade, devendo os trabalhadores se 
sujeitar a atividades informais ou assalariamentos sazonais, situações de subemprego. 

Analisou-se, então, os documentos disponibilizados pelo Observatório 
Digital de Saúde e Segurança do Trabalho; bem como o Anuário Estatístico da 
Previdência Social, considerando-se o período de 2015 a 2017; portais eletrônicos 
do governo de MS; e TACs firmadas pelo MPT no período de 2017 a junho de 2019, 
e constatou-se que o cenário laboral sul-mato-grossense não é congruente com as 
propostas feitas pelos Princípios Orientadores de Empresas e Direitos Humanos, 
nem com os objetivos e as bases da Constituição Federal. 

Além disso, por meio da referência na área clínica, foi possível compreender 
que a precarização das condições de trabalho, consequência natural de quando há 
desvalorização da mão-de-obra no mercado, pode levar ao desenvolvimento de 
doenças ocupacionais relacionados à saúde mental dos trabalhadores, condicionando 
mudanças no seu perfil de morbi-mortalidade, com aumento de doenças mentais, 
psicossomáticas, e inclusive doenças cardiovasculares e osteoarticulares. 

Por não haver informações suficientes para a realização de uma análise 
mais apurada do ambiente laboral sul-mato-grossense, não há como aferir a atuação 
estatal ou corporativa na preservação da saúde mental dos trabalhadores no MS. 
Consequentemente, não é possível desenvolver debates e considerações a partir dos 
dados disponibilizados para melhorar o quadro de afastamento de trabalhadores do 
seu ambiente laboral e também melhorar a produção local. 

Inferiu-se, portanto, que há necessidade de correção dos problemas relativos 
ao acesso à informação e o princípio da publicidade da Administração no que cerne 
aos ambientes de trabalho no MS, para combater o padrão de gestão de trabalho 
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predatório denunciado por Filgueiras, e para que seja possível iniciar uma relação 
efetiva entre os Princípios Ruggie e os atores sociais no MS, a partir da concepção 
dos parâmetros “proteger, respeitar e reparar”, que também é um caminho para a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
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Cyberbullying e a responsabilidade por ato infracional; 5 Conclusão; Referências.

RESUMO: Com a evolução da tecnologia, os comportamentos sociais também 
ocorrem no ambiente virtual. É o caso do bullying, caracterizado pela violência gerada 
principalmente no âmbito escolar, que passa a ter sua extensão no ciberespaço: 
o cyberbullying. Essas condutas ilícitas geram consequências maléficas para as 
vítimas, desestabilizando o convívio escolar e prejudicando consideravelmente o 
direito à educação constitucionalmente assegurado às crianças e aos adolescentes. 
Diante desse cenário, o presente estudo tem por objetivo analisar o cyberbullying 
como uma conduta prejudicial à concretização do direito fundamental à educação. 
Utilizando o método dedutivo e pesquisa bibliográfica, este estudo desenvolve-se 
procurando demonstrar a necessidade de se combater o cyberbullying, examinando 
duas soluções apontadas pelo sistema jurídico: o dever de indenização e a 
imposição de medidas socioeducativas. Ao final, conclui-se que a concretização do 
direito à educação para crianças e adolescentes demanda um efetivo combate ao 
cyberbullying, valendo-se das medidas oferecidas pelo ordenamento jurídico.

PALAVRAS-CHAVE: Violência na escola; Cyberbullying; Direitos humanos; Criança 
e adolescente.
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THE STRUGGLE AGAINST CYBER BULLYING AS A 
FUNDAMENTAL RIGHT TO THE EDUCATION OF 

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

ABSTRACT: The evolution of technology has modified social behavior within the 
virtual environment. Bullying, characterized as violence, mainly produced in school, 
has been extended to cyberspace (the so-called cyberbullying). The illicit behavior 
causes harm, destabilizes school conviviality and impairs the right to education 
which is constitutionally guaranteed to children and young people. Current 
paper, employing the deductive method and bibliographical research, analyzes the 
need to combat cyberbullying and examines two juridical solutions: the right to 
compensation and the imposition of socio-educational measures. Children´s right 
to education requires an effective fight against cyberbullying offered by law. 

KEY WORDS: Violence in school; Cyberbullying; Human rights; Children and 
adolescents.

EL COMBATE AL CYBERBULLYNG COMO FORMA DE 
CONCRETIZACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 
EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

RESUMEN: Con la evolución de la tecnología, los comportamientos sociales 
también ocurren en el ambiente virtual. Es el caso del bullying, caracterizado 
por la violencia generada principalmente en el ámbito escolar, que pasa a tener 
su extensión en el ciberespacio: el cyberbullying. Esas condutas ilícitas generan 
consecuencias maléficas para las víctimas, desestabilizando el convivio escolar y 
perjudicando considerablemente el derecho a la educación constitucionalmente 
asegurado a los niños y a los adolescentes. Delante de ese escenario, en el presente 
estudio se tiene por objetivo analizar el cyberbullying como una conduta dañosa 
a la concretización del derecho fundamental a la educación. Utilizando el método 
deductivo e investigación bibliográfica, este estudio se desarrolla buscando 
demostrar la necesidad de combatirse el cyberbullying, examinando dos soluciones 
apuntadas por el sistema jurídico: el deber de indemnización y la imposición de 
medidas socioeducativas. Al final, se concluye que la concretización del derecho a la 
educación para niños y adolescentes demanda un efectivo combate a cyberbullying, 
valiéndose de las medidas ofrecidas por el ordenamiento jurídico.

PALABRAS CLAVE: Violencia en la escuela; Cyberbullying; Derechos humanos; 
Niños y adolescente.
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INTRODUÇÃO

A partir do momento em que crianças e adolescentes deixaram de ser 
educadas e formadas exclusivamente no seio da família, com a transferência do 
processo educativo (ensino-aprendizagem) para as escolas, tornaram-se esses 
espaços o locus privilegiado para educação, formação e interação, possibilitando 
o exercício da cidadania, desenvolvimento do espírito crítico e criação de ações 
criativas voltadas para a individualidade e para a sociedade.

Contudo, como todo espaço de convívio e de relações interpessoais, 
a escola também sempre se revelou como ambiente de conflito entre pares, que 
tendem a se intensificar e engendrar atos de violência como é o caso do bullying e 
do cyberbullying, que causam mazelas psíquicas, tornam o meio ambiente estudantil 
tóxico e invadem a seara jurídica tanto do ilícito civil e como do ilícito penal (ato 
infracional).

O bullying é um problema antigo e sempre onipresente, fruto dos ruídos 
existentes nas relações humanas, integrando o cotidiano de crianças e adolescentes 
no ambiente escolar, nos clubes recreativos e até mesmo nas relações familiares. 
Com a evolução das tecnologias e a propagação da internet, o ciberespaço tornou-se 
ambiente para a prática do bullying. Surge o cyberbullying.

Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa é demonstrar o cyberbullying 
configura espécie do gênero violência na escola que corrompe as relações 
interpessoais, sociais, afetivas, degradando o meio ambiente escolar e prejudicando 
consideravelmente a concretização do direito fundamental à educação das crianças 
e dos adolescentes, constitucionalmente garantido. 

Para demonstrar a hipótese de que o cyberbullying deve ser enfrentado por 
mecanismos jurídicos, tais como o direito à indenização e a aplicação de medidas 
socioeducativas, para que se possa efetivamente concretizar o direito à educação, 
esta pesquisa utilizou-se do método dedutivo e de pesquisa bibliográfica. Assim, o 
tema será abordado com o propósito de revelar o enquadramento jurídico sob a 
ótica da repressão de ordem civil e com base na repressão prevista pelo ECA diante 
da prática do ato infracional, demandando, porém, a prevenção, pois a criança e o 
adolescente são seres humanos em peculiar condição de desenvolvimento e devem 
receber tratamento com base no sistema de proteção integral e de acordo com o 
melhor interesse.
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2 A VIOLÊNCIA ESCOLAR E A (DES)PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A violência é um fenômeno inerente à espécie humana e animal, acompanha 
a sociedade e todas as culturas, sendo manifestada de várias formas já que possui 
fundamento multicausal, logo, indissociável da condição humana. Segundo Nilo 
Odália03, o viver em sociedade é um viver violento e sempre estará presente no 
convívio cotidiano, manifestando-se em suas variadas faces.

A violência no passado tinha conotação de sobrevivência, mas sempre esteve 
associada a uma relação de poder e de submissão, com emprego de força física ou 
moral, lembrando que hodiernamente merece destaque a violência institucional ou 
institucionalizada, fruto da negação de direitos humanos e fundamentais, revelando 
a ineficiência do Estado.

Para Hanah Arendt04, a violência se traduz numa relação poder e de 
submissão, em que alguém detendo o poder mantém o outro subjugo, anulando a 
capacidade de resistência e reação. Continua essa filósofa contemporânea afirmando 
que o ódio e a violência são sentimentos que acompanham o homem, tornando-se 
emoções naturais e livrar o homem dessas emoções seria desumanizá-lo05.

É notório que a violência contra a criança e o adolescente é praticada em 
vários cenários, tais como escola, família, instituições sociais, clubes etc., tratando-
se de um grave atentado aos direitos infanto-juvenis, pois mina a liberdade, 
autoestima, vivência e convivência baseada na paz, no amor, na compreensão e na 
solidariedade, aniquilando a dignidade humana, pilar do Estado democrático de 
Direito, estruturado na atual Constituição Federal brasileira.

A escola, depois da habitação familiar, é o local onde a criança e o adolescente 
passam boa parte do tempo e da vida em constante relação, iteração e convívio. 
Contudo, a escola embora seja espaço de construção de relações, desenvolvimento 
de valores, comportamentos e aprendizados para a cidadania plena, também é 
marcada por conturbações, incivilidades e atos de violência que invadem a seara 
da dignidade humana e dos direitos da personalidade da criança e do adolescente.

Entende-se por violência escolar uma ação ou omissão intencionalmente 
03  ODÁLIA, Nilo. O que é violência. São Paulo: Nova Cultural-Brasiliense, 1985, p. 13.
04  ARENDT, Hannah. Da Violência. Tradução de Maria Claudia Drummond Trindade. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1985, p. 28.
05  ARENDT, Hannah. Da Violência. Tradução de Maria Claudia Drummond Trindade. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1985, p. 35.
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danosa entre os membros da comunidade estudantil, envolvendo alunos, 
professores, diretores, inspetores, pais etc., produzida no espaço físico escolar, 
assim como nos arredores escolares ou fora dele desde que relacionada às atividades 
extraescolares. O presente estudo aborda a violência mais comum no espaço escolar, 
que é o bullying, especialmente em sua vertente mais moderna desenvolvida pela 
tecnologia, que integra o cotidiano de toda pessoa, inclusive, da criança e do 
adolescente: o cyberbullying.

A violência escolar, assentada em vários fatores de risco que se refletem na 
convivência escolar e em toda a comunidade educativa, é fruto de comportamentos 
tóxicos ou antissociais, mas também pode estar associada à delinquência juvenil 
quando envolve jovens. Em um contexto global, a violência está relacionada a fatores 
externos à escola, tais como pobreza, miséria, exclusão, discriminação, violência 
doméstica, exploração trabalho infantil, exploração ou violência sexual.

Miriam Abramovay06 esclarece que a violência na escola outrora era tratada 
como questão de indisciplina, mas o instituto evoluiu para ser tratado como 
delinquência juvenil, a qual expressa um comportamento antissocial.

Embora o fenômeno da violência sempre esteve arraigado no cotidiano 
escolar, não existindo uma resposta global, é certo que não se trata de uma mera 
mazela nas relações escolares que se aborde ou se trate somente sobre o viés 
repressivo, embora seja um atentado à dignidade humana da vítima e uma violação 
aos direitos humanos infanto-juvenis, consagrados pela convenção sobre os direitos 
da criança.

2.1 DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CENÁRIO 
NORMATIVO INTERNACIONAL E INTERNO

De acordo com os estudos de Philippe Ariés07, até o início do século XVII, a 
criança era considerada um ser despersonalizado, objeto de propriedade dos pais, 
sendo que somente no final do século XVII passa a ser concebida como ser que 
necessita de cuidado especial, deixando de ser tratada como adulta em miniatura. 
06  ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violências nas escolas. UNESCO Brasil, REDE PITÁGORAS, 

Coordenação DST/AIDS do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça, CNPq, Instituto Ayrton Senna, UNAIDS, Banco Mundial, USAID, Fundação Ford, CONSED, UNDIME. 
Brasília, 2002.

07  ARIÉS, Philippe. História Social da Criança e da Família. 2. ed. Trad. Dora Flaksman. Rio de Janeiro: JC Editora, 
1981.
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Apenas a partir do século XX, há uma conquista histórica de direitos e de 
proteção à infância. Em 1924 surgiu o primeiro documento de reconhecimento no 
âmbito internacional dos direitos da infância, denominado Declaração Internacional 
de Genebra dos Direitos da Criança, de caráter declarativo e com conteúdo que 
exaltava a peculiaridade do desenvolvimento físico, psíquico, social e moral da 
criança, merecendo cuidados, proteção e assistências especiais.

Muito embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos tenha sido 
promulgada em 1945, o documento de 1924 foi um autêntico instrumento de 
reconhecimento dos direitos humanos infanto-juvenis. No mesmo sentido, em 1959 
a Declaração dos Direitos da Criança da ONU, apesar de possuir caráter declarativo 
e não imperativo ou impositivo, representou mais um avanço em matéria de direitos 
da criança, ampliando e enriquecendo o documento de Genebra com dez princípios 
gerais. 

Contudo, o verdadeiro instrumento de reconhecimento, declaração 
e imposição dos direitos humanos da criança aos Estados-Partes ratificantes 
é a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, que estabeleceu um novo 
paradigma para caracterização da infância, com o reconhecimento de novos direitos, 
impondo a adoção de um sistema global de proteção integral e de cuidados especiais, 
primando pelo melhor ou superior interesse da criança.

Os direitos humanos são aqueles que atribuem dignidade humana, logo, 
são atributos da pessoa humana e, na expressão de Goffredo Telles Jr.08, são direitos 
subjetivos universais, imutáveis e absolutos que integram a natureza humana, logo, 
anteriores à existência do próprio Estado, com eficácia “erga omnes”, cujo dever de 
respeito, conservação e preservação é imposto a número indeterminado de pessoas

No âmbito interno, a dignidade da pessoa humana constitui princípio basilar 
do Estado democrático de Direito e da República Federativa do Brasil (art. 1º., III), cuja 
dignidade se concretiza por meio da realização dos direitos fundamentais e sociais, 
sendo que a criança e o adolescente, como pessoas em peculiar desenvolvimento 
físico, psíquico, social, moral e espiritual possuem direitos fundamentais gerais e 
os especiais prescritos no artigo 227 da CF, que tem como fundamento jurídico e 
axiológico a Doutrina da Proteção Especial e da Prioridade Absoluta.

O art. 227 da CF foi regulamentado pelo parágrafo único do art. 4º. do 
ECA e ambos estabelecem como dever da família, da sociedade e do Estado a 
08  TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação à Ciência do Direito. 4.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 258.
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responsabilidade em assegurar os direitos fundamentais, estabelecendo que sua 
proteção e realização devem atentar à absoluta prioridade no que diz respeito à: a) 
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência 
de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada 
de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Os direitos humanos da criança e do adolescente são direitos subjetivos 
que vinculam o Estado, a sociedade, a família, inclusive exercem a função política 
de componente do Estado democrático de Direito, cuja essência é a salvaguarda 
da pessoa humana e da sua dignidade, sendo oponível inclusive em face do 
Estado que tem o dever de convertê-los em norma e inseri-los no ordenamento 
jurídico, irradiando os seus efeitos em todo ordenamento jurídico dos países que 
reconheceram e subscreveram a Declaração Internacional dos Direitos Humanos da 
ONU, em 1945.

Assim, os direitos humanos enquanto representações subjetivas, tornam-se 
representações positivas na medida que são incorporados no ordenamento jurídico 
sob o manto dos direitos e garantias individuais, tornando-se, na expressão de 
Canotilho09, direitos institucionalizados e objetivamente vigentes. Logo, os direitos 
fundamentais concretizam os direitos humanos e representam direito a algo ou 
dever de prestação.

Dessa forma, a dignidade humana é a base para a formação e inserção 
na Constituição Federal dos direitos fundamentais, cujos direitos visam tutelar os 
bens jurídicos de natureza extrapatrimonial, assegurando ao homem a liberdade, a 
igualdade, a fraternidade, a cidadania e a justiça social, observados e respeitados por 
todos, devendo o Estado salvaguardar tais direitos e empreender meios e medidas 
indispensáveis para proteção a esses direitos, combatendo quaisquer formas de 
agressão ou violação aos direitos fundamentais.

2.2 EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL E O ACESSO AO 
AMBIENTE ESTUDANTIL SADIO

À luz da Constituição Federal de 1988, o direito à educação é um direito 
fundamental e social de todo cidadão (art. 6º. da CF). Como está ligado ao pleno 
desenvolvimento da criança e do adolescente, é um direito fundamental especial 
09  CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria a Constituição. 7. ed. Almedina: Portugal, 2010.
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dessas pessoas em peculiar condição de desenvolvimento (art. 3º. do ECA), sendo 
que no art. 205 da CF foram fixados, em linhas gerais, os princípios relativos à 
educação, constando que a educação é direito de todos e dever do Estado e da 
família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.

A educação é um processo de instrução, transferência de saberes e 
de experiências que busca formar a pessoa humana em sua integralidade para 
enfrentamento da vida de forma equilibrada, primando pela formação cidadã e 
pleno exercício dos direitos civis e políticos de todo cidadão. Mariano F. Enguita 
afirma que a “a educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade 
humana necessária à existência e funcionamento de todas as sociedades”10.

O direito à educação é um direito de todo ser humano, logo, é um direito 
humano fundamental e, como tal, é um dever prestacional elementar para se atingir 
os objetivos de um Estado democrático de Direito. Desse modo, “a relação entre 
o Estado Democrático de Direito e a educação é uma relação intrínseca, onde 
a educação é condição sine qua non para a existência e manutenção do Estado 
Democrático de Direito”11.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei n. 8069/90, instrumento 
regulador dos direitos e garantias fundamentais e sociais das da criança e do 
adolescente, disciplina esse o direito à educação:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades 
estudantis;
V - acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único.  É direito dos pais ou responsáveis ter ciência 
do processo pedagógico, bem como participar da definição 
das propostas educacionais.

10  ENGUITA, Mariano F. A face oculta da escola: educação e trabalho no capitalismo. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. p. 33.

11  TEIXEIRA, Anísio. Educação é um direito. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. p. 99.
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A educação, como direito fundamental, implica não apenas o acesso ao 
ensino fundamental, básico e superior, pois para plena efetivação desse direito 
elementar requer-se o acesso à educação de e com qualidade. Logo, o direito 
fundamental à educação deve ser complementado com o acesso à escola que 
reflita um meio ambiente escolar saudável, sem violência, considerando que o 
pleno desenvolvimento e o pleno exercício da cidadania requerem um espaço 
democratizado e democratizante, de respeito e consideração ao próximo e de valor 
à pessoa humana e aos direitos humanos.

Os direitos fundamentais consagrados no art. 227 da CF em prol da infância 
e a adolescência são dirigidos a pessoas vulneráveis, em posição jurídica distinta da 
posição dos adultos, cuja estruturação desses direitos fundamentais é distinta da dos 
direitos fundamentais dos adultos. Nesse viés, pode-se afirmar que a estruturação 
dos direitos fundamentais da criança e do adolescente envolve dois aspectos: 
quantitativo, que corresponde a mais direitos, e qualitativo, relacionado a uma 
estruturação especial, que envolve não só o Estado, como a família e a sociedade.

Martha de Toledo Machado12, sobre os direitos fundamentais da criança, 
adverte que

Os direitos fundamentais de crianças e adolescentes são 
especiais, no sentido de distintos do direito dos adultos, sob 
dois aspectos: um de natureza quantitativa e outro de natureza 
qualitativa. Podemos dizer que crianças e adolescentes gozam 
de maior gama de direitos fundamentais que os adultos.

Assevera-se que o direito fundamental da criança e do adolescente à educação 
é um direito subjetivo público (art. 208, CF), inerente ao ser humano, portanto, 
indissociável de sua dignidade humana, em que o homem pela simples condição 
humana é titular de direitos subjetivos que devem ser reconhecidos e respeitados. 
Desse modo, os direitos fundamentais são não apenas extensão dos consagrados aos 
direitos humanos, como também representam a sua plena efetivação. 

A educação é direito fundamental especial da criança e do adolescente e, 
de acordo com o sistema de proteção integral, a família, a sociedade e o Estado, 
concorrem no dever de oferecer, matricular e incentivar o ensino obrigatório e 
12  MACHADO, Martha de Toledo. A Proteção Constitucional de Crianças e Adolescentes e os Direitos Humanos. 

Barueri/SP: Manole, 2003, p. 153.
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fundamental à criança e ao adolescente (art. 208, CF e art. 54 do ECA), visando 
atendimento prioritário e proteção integral para garantia do pleno desenvolvimento, 
a preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (art. 205 da 
CF e art. 2º. da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei n. 9394/96). 

Observa-se que não basta a legislação constitucional e infraconstitucional 
assegurar à criança e ao adolescente o direito à educação. É preciso concretizá-lo. É 
evidente a presença de inúmeros desafios para se alcançar esse propósito. Um deles, 
objeto desse estudo é a garantir um ambiente escolar sadio que possibilite o pleno 
desenvolvimento educacional das crianças e dos adolescentes.

Não é suficiente, portanto, o Estado assegurar o direito à educação; é preciso 
concretizá-lo. Por isso, é certo que a educação e o convívio num meio ambiente 
escolar sadio e equilibrado são direitos fundamentais especiais da criança e do 
adolescente e, consequentemente, dever da iniciativa privada e do Estado, além de 
impor à família o dever de vigilância, zelo e cuidado no que tange à sadia qualidade 
e equilíbrio nas relações e convívio escolar. Nesse sentido, é oportuno invocar o 
disposto no art. 70 do ECA: “é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente”.

O ambiente escolar deve ser sadio e equilibrado, imune a toda e qualquer 
violência, permitindo o fácil acesso à educação. A presença de algum tipo de 
violência, de bullying ou cyberbullying, comprometerá, gravemente, a qualidade 
das relações interpessoais nas escolas e, consequentemente, a qualidade de vida da 
criança e do adolescente, posto que a escola é uma projeção do convívio familiar e 
social, devendo proporcionar o bem-estar, a felicidade, a paz, a tolerância, o respeito 
etc., a fim de se assegurar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente 
e sua plena formação pessoal e profissional. Em outras palavras, o cyberbullying 
compromete a concretização do direito à educação constitucionalmente assegurado 
às crianças e aos adolescentes.

Constitui dever jurídico das escolas o estabelecimento de medidas e ações 
escolares antiviolências, antibullying para garantir e preservar um meio ambiente 
escolar sadio e equilibrado, competindo, em primeira ordem, ao Estado por meio 
de políticas públicas a criação e implementação dessas medidas e ações; sendo que 
no âmbito curricular, e de acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), deve ocorrer de forma transversal a educação em direitos humanos.
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3 BULLYING ESCOLAR: CONCEITO, SUJEITOS E MEIOS UTILIZADOS 

O bullying é um comportamento indicativo de violência nas relações 
interpessoais que acontece em vários contextos da vida diária, podendo ser em 
casa, no trabalho e em outros espaços de convívio. Seu destaque, contudo, se dá no 
contexto escolar, tratando-se de um problema antigo que é difícil ser eliminado, mas 
que deve ser tratado para evitar danos à pessoa e violações aos direitos humanos.

O bullying escolar é considerado uma violência institucional, sendo forma 
de reproduzir na escola certos comportamentos incivilizados, antissociais e ilícitos 
que são praticados em razão do convívio e relações interpessoais, ocorrentes 
dentro e fora do ambiente escolar, iniciando-se, em algumas situações, como mera 
brincadeira infantil ou entre adolescentes, que pode evoluir para invadir a seara da 
conduta ilícita, posto que ofensiva à personalidade e à dignidade da vítima.

Trata-se de uma conduta ou comportamento sistemático, reiterado mediante 
uso de violência física e/ou psíquica praticado na escola ou em seu entorno e que 
pode ter como sujeitos envolvidos alunos, professores, diretores, coordenadores e 
auxiliares nas atividades de ensino. Assim, envolve várias tipologias, ou seja, pode 
ter origem em relação conflituosa entre professor-aluno, aluno-professor, auxiliares 
da escola-aluno, aluno-auxiliares da escola, sendo mais ocorrente entre alunos. 

Independente da tipologia, configura-se como ato de violência, logo, fere a 
dignidade da pessoa vitimada, afetando em cheio a saúde física e psíquica, refletindo 
em isolamento, exclusão, evasão escolar por parte da vítima, além de constituir fator 
que polui as relações saudáveis no meio ambiente escolar.

É notório que a situação de bullying dirigida contra o professor ou contra 
outra pessoa do convívio escolar tem raízes no ambiente familiar e social em que 
a criança ou o jovem vive. Muitas vezes a educação familiar é precária e os sujeitos 
ativos do bullying/cyberbullying são vítimas de violência doméstica; certamente 
essa condição de vida poderá corroborar para o desenvolvimento da personalidade 
agressiva que é reproduzida na escola, conduzindo para a prática de bullying/
cyberbullying.

Entretanto, merece mais destaque no presente trabalho o bullying entre 
alunos, ou seja, a conduta lesiva à dignidade e personalidade de outrem praticada 
de aluno para aluno, com o propósito de minar, excluir, humilhar e prejudicar o 
outro. O bullying se caracteriza pela repetitividade, logo, uma conduta isolada 
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pode ser ofensiva e pode caracterizar dano contra a honra, à saúde etc., mas para 
a caracterização do bullying requer a repetitividade, não obstante uma conduta 
isolada possa gerar o dano moral.

O sujeito ativo se vale de comportamento agressivo, vexatório, humilhante, 
constrangedor de forma reiterada e prolongada atingindo os direitos da 
personalidade da vítima, como a honra, a saúde física e psíquica, a privacidade, a 
imagem e autoestima, causando dano irreparável aos direitos humanos da vítima, 
poluindo o meio ambiente escolar e desestabilizando o convívio, impedindo que o 
processo ensino-aprendizagem ocorra num meio ambiente escolar propício para o 
respeito e com base cultura da paz.

Diante dessas premissas, pode-se afirmar que o bullying tem como 
elementos caracterizadores

a) sujeitos envolvidos: autor ou sujeito ativo, conhecido como bullies, a 
vítima e também o espectador (outros alunos ou até mesmo adultos que 
presenciam);

b) conduta abusiva que se enquadra no conceito de ato ilícito, visto que gera 
dano moral à vítima, afetando a personalidade e dignidade, e;

c) intencionalidade ou conduta culposa/dolosa que se traduz por meio 
de vexame, humilhação, agressão verbal, física, sexual, chantagem etc., 
constituindo condutas ilícitas e antissociais.

O bullying gera graves consequências; trata-se, na verdade, de um problema 
de saúde pública, merecendo destaque as consequências psíquicas que são 
somatizadas e engendram problemas físicos, isolamento, depressão e até mesmo 
suicídio, que refletem no rendimento escolar, com possível déficit de concentração e 
aprendizagem, repetência, evasão em razão do desinteresse e do medo de frequentar 
o ambiente escolar, porquanto este torna-se um local de tormentos e de angústia. 

Nesse cenário negativo, a escola não representa para os alunos vítimas de 
bullying um ambiente de desenvolvimento e aprendizado. Cria-se uma barreira para 
a concretização do direito à educação que precisa ser enfrentada pelo sistema social, 
familiar, religioso e, especialmente, pelo jurídico. 

Entre crianças e jovens o bullying ocorre de forma presencial, mas tem se 
tornado mais comum o bullying oriundo dos instrumentos tecnológicos, originando 
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o cyberbullying ou bullying por meio eletrônico (WhatsApp, fake news, e-mails, 
vídeos, photoshops, redes sociais etc.), cujo modo de ofensa à personalidade e 
dignidade da vítima é mais grave, pois rapidamente extravasa fronteiras indefinidas 
no universo de acesso às redes sociais. Utilizando-se desses mecanismos, o sujeito 
ativo ou grupo praticante do bullying deprecia o outro, seja com a criação de fotos 
depreciativas e humilhantes, seja com comentários ofensivos que denigrem a vítima, 
causando-lhe constrangimentos e sofrimento moral.

O bullying e o cyberbullying são estudados como mazela de saúde pública 
e também exigem das escolas inserção de temas transversais para trabalhar ética, 
respeito, cidadania e cultura dos direitos humanos, competindo à escola, locus de 
ocorrência em grande escala do bullying e do cyberbullying, adotar medidas de 
prevenção e de combate. Nesse sentido, foi editada a lei n. 13.185/2015 que disciplina 
o Programa de Combate à intimidação Sistemática e impõe ao estabelecimento 
de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de 
conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação 
sistemática; e mais recentemente foi editada a lei n.13.663/2018 que altera o art. 
12 da lei nº 9.394/96, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de 
prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de 
paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino.

4 CYBERBULLYING COMO ATO ILÍCITO E CARACTERIZADOR DA 
RESPONSABILIDADE POR ATO INFRACIONAL

Como apontado, o cyberbullying é uma forma de bullying moderno, em 
que a conduta ofensiva ocorre no ambiente virtual. Trata-se de ato de violência que 
fere a personalidade e dignidade da vítima. Observou-se que não basta a indicação 
no texto constitucional e na legislação infraconstitucional da existência do direito à 
educação; é preciso concretizá-lo. Por isso, há a necessidade de proteção jurídica do 
direito à educação da criança e do adolescente atribuindo exigibilidade e sanção às 
normas que o regulamentam13, principalmente, no que diz respeito a este estudo, 
para se coibir as práticas de cyberbullyng. 
13  SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ROSSINHOLI, Marisa. Estatuto da Criança e do Adolescente: Como Garantir o 

Direito à Educação? Revista Jurídica Cesumar, Maringá/PR, v. 14, n. 1, p. 49-71, jan./jun. 2014. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/2599/2290. Acesso em: 27 set. 2019. p. 
65.
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As condutas qualificadas como cyberbullying, muitas vezes, configuram 
ilícito sob a óptica da responsabilidade civil e do direito penal juvenil. Por isso, os 
efeitos jurídicos decorrentes desses dois institutos constituem instrumento jurídico 
cuja finalidade é coibir a prática do cyberbullying, contribuindo para a concretização 
do direito à educação das crianças e dos adolescentes.

Neste tópico, tratar-se-á com mais detalhes do cyberbullyng e das suas 
consequências no âmbito jurídico.

4.1 CARACTERÍSTICAS E FORMAS DO CYBERBULLYING

O cyberbullying, em constante crescimento, trata-se de ofensa que é de 
fácil internacionalização, pois é um mecanismo mais eficiente para o sujeito ativo do 
bullying em razão da rapidez com que se propaga o ato ofensivo, a comodidade de 
ser praticado dentro ou fora da escola e o anonimato que oferecem as tecnologias 
modernas, dificultando a investigação e acesso à origem da informação. Os meios 
de agredir no cyberbullying são diversos: mensagem instantânea, perfis nas redes 
sociais, SMS, fotografias e vídeos, facebook, chats etc.

Hodiernamente, o cyberbullying passou a ser denominado 
cyberdelinquência, pois a internet está sendo utilizada como meio para prática de 
condutas ilícitas e ofensivas, cujas condutas que são tipificadas pelo Código Penal 
e que caracterizam ato infracional quando praticadas por menores de idade. Várias 
são as formas de ataque à personalidade e dignidade da vítima por meio de recurso 
tecnológico, ferramenta para o cyberbullying: colocar na internet uma imagem 
adulterada ou comprometida (fotomontagem ou até mesmo real); obter dados 
privados, expor coisas ou situações que podem prejudicar ou expor, envergonhar 
a vítima; criar um perfil ou um espaço falso no nome da vítima nas redes sociais; 
deixar comentários ofensivos em foros ou chats; usurpar a senha do e-mail e ler as 
mensagens violando a intimidade e privacidade; enviar mensagens ameaçadoras; e 
outras formas.

O cyberbullying, em razão da dimensão da sua propagação, muitas vezes 
transpassa o âmbito psíquico das crianças e dos adolescentes, transformando-se 
em doenças que afetam consideravelmente o rendimento escolar de suas vítimas, 
afastando-as do convívio social sadio. É um verdadeiro obstáculo à concretização do 
direito à educação.
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A violência que decorre do cyberbullying reduz as condições de aprendizado 
daqueles que são vitimados. Gonçalves14, tratando do bullying, aponta como suas 
características marcantes a queda no rendimento escolar dos alunos que o sofrem, 
bem como o medo de frequentar a escola. Essa prática contraria a educação como 
um direito assegurado pela Constituição e pelo ECA às crianças e aos adolescentes.

4.2 CYBERBULLYING E A RESPONSABILIDADE CIVIL

O cyberbullying como conduta praticada por meio de tecnologias da 
informação e das comunicações, visando molestar, intimidar, excluir e maltratar, 
caracterizando comportamento agressivo e lesivo à personalidade e dignidade da 
vítima, consubstancia ato ilícito e, como tal, gera dano reparável à vítima.

É direito e garantia fundamental o respeito aos atributos íntimos e privados 
de todo e qualquer cidadão e, nesse sentido, a CF/88 no seu artigo 5º, inciso X, 
dispõe que: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”.

O artigo 186 do Código Civil, conformando o art. 5º., inciso X da CF/88, 
dispõe que o indivíduo que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito, cujo ato gera o dever de indenizar, ou seja, de reparar o 
dano (art. 927 do CC). A responsabilidade civil tem fundamento no ato ou conduta 
ilícita, reprovável sob a perspectiva do homos medium, que invade a esfera jurídica 
de outrem, gerando dano à pessoa ou ao patrimônio da pessoa.

A doutrina civilista anuncia que para a imputação da responsabilidade civil 
devem concorrer, concomitantemente, os seguintes elementos: conduta ilícita ou 
antijurídica, culpa ou dolo na prática do ato ou fato, ocorrência de dano e o nexo 
causal entre conduta e dano.

De acordo com essas premissas, o cyberbullying configura ilícito que abarca 
a responsabilidade civil, pois é uma conduta reprovável à luz da legislação, praticada 
intencionalmente ou não, muitas vezes a intenção não está explícita, mas se assume 

14  GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. Bullying: o comportamento violento no âmbito escolar, sua 
interferência no processo de aprendizagem e o papel da família na dissolução desse conflito. Revista Jurídica 
Cesumar, Maringá/PR, v. 16, n. 1, p. 09-24, jan./abr. 2016. Disponível em: http://periodicos.unicesumar.edu.
br/index.php/revjuridica/article/view/4292/2733. Acesso em: 02 out. 2019. p. 16.
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os riscos pelo resultado danoso, inclusive, o impacto e malefício do cyberbullying é 
difícil de medir e quantificar, mas é certo que a lesão é profunda, gerando o dano e 
notório nexo de causalidade.

O dano moral gerado pelo cyberbullying é latente, pois não apenas ofende 
princípio que embasa o Estado democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa 
humana, mas fere, avilta os direitos da personalidade da vítima como a honra, 
imagem, privacidade, intimidade e saúde.

O cyberbullying praticado por criança ou adolescente no âmbito escolar, ou 
até mesmo em outro lugar, mas visando as relações escolares e/ou colegas de classe, 
embora gere a responsabilidade civil, partindo-se da presença de todos os elementos 
caracterizadores, somente impõe o dever de indenizar diante da imputabilidade do 
ato ilícito danoso, ou seja, haverá imputação de responsabilidade civil com o dever 
de indenizar se se tratar de pessoa maior e que goze da plena capacidade civil.

Contudo, diante da ilicitude do ato, o ordenamento jurídico brasileiro não 
afasta a responsabilidade civil que incidirá em condutas movidas pelo cyberbullying, 
cuja responsabilidade recairá sobre a pessoa do representante legal (pais, tutor) 
com base na culpa “in vigilando” ou culpa presumida (art. 932, I, CC) e/ou da escola 
(particular) ou Estado/município (escola pública), com base na responsabilidade 
objetiva ou responsabilidade sem culpa. (art. 932, IV e art. 933, do CC).

Importante pontuar que o Código Civil de 2002, espelhando-se no 
reconhecimento da criança como sujeito de direitos e, não obstante, o sistema de 
proteção integral e especial, considera o menor responsável pela conduta lesiva 
que praticar, portanto isso se abstrai do artigo 928 do Código Civil que trata da 
responsabilidade civil do menor que responderá pelo dano causado com o seu 
patrimônio, desde que o tenha, certamente, e se as pessoas por ele responsáveis 
não tenham condições de arcar com os prejuízos gerados pela conduta ilícita15. De 
toda forma, o dever não subsistirá se houver privação para o menor.

4.3 CYBERBULLYING E A RESPONSABILIDADE POR ATO INFRACIONAL

Conforme destacado, a criança e o adolescente, em razão da sua imaturidade 
física, psíquica, moral, social, espiritual, são titulares de direitos especiais, mantendo-
se, ademais, em posição jurídica inferior à posição dos adultos, justificando-se, dessa 
15  ALKIMIN, Maria Aparecida; NASCIMENTO, Grasiele Augusta F. Bullying nas escolas. São Paulo: editora Alínea, 

2012, p. 81.
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forma, a atribuição de direitos humanos com especificidade de ius singulares.
Diferentemente do sistema implantado pelo revogado Código de Menores 

da década de 70 que foi regulado com base na Doutrina da Situação Irregular, 
atribuindo ao menor de idade a condição de objeto de proteção do Estado, a 
legislação protetiva manifestada pelo art. 227 da CF que deu origem à Doutrina 
da Proteção Integral, reconheceu a condição de sujeitos de direitos e garantias 
fundamentais e, pari passu ao reconhecimento dessa condição, também se atribuiu 
a condição de sujeitos de responsabilidade, inclusive, sob a órbita do direito penal.

O sistema regulado pelo ECA preserva a inimputabilidade penal dos menores, 
determinando a aplicação de medidas socioeducativas de viés educativo e repressivo 
de acordo com um sistema de garantias especiais às crianças e aos adolescentes e 
sem que o Estado deixe de intervir coercitivamente sempre que valores essenciais da 
comunidade forem ofendidos.

Nesse sentido, entende-se que

[...] crianças e adolescentes têm o dever moral e, até mesmo 
jurídico, de respeitar direitos e garantias fundamentais 
de outrem, abstendo-se de violar a dignidade humana do 
próximo, bem como de lesar patrimônio moral ou material 
de outrem, sob pena de incidir na conduta ilícita que gerará 
responsabilidade civil aos pais, cujo ilícito invade a seara 
do ECA e pode ser tipificado como ato infracional e sujeito 
a medidas de proteção ou socioeducativas, nos moldes do 
Direito Penal Juvenil16.

Portanto, não é de se olvidar que o cyberbullying deve ser estudado à luz 
da responsabilidade penal juvenil, pois a difusão do dano moral não abarca apenas 
a responsabilidade civil, mas configura um ato de violência e atentado à dignidade 
da pessoa humana que encontra tipificação no Código Penal. Logo, à luz do ECA, 
de acordo com seu art. 103, é considerado ato infracional, ou seja, aquele que se 
enquadra no conceito de crime ou de contravenção penal.

As condutas mais comuns praticadas por meio do cyberbullying e que estão 
tipificadas no Código Penal, configurando, portanto, ato infracional em regra são: 
ameaça (art. 147 do CP), calúnia (atribuir falsamente fato definido como crime, art. 
16  ALKIMIN, Maria Aparecida; NASCIMENTO, Grasiele Augusta F. Bullying nas escolas. São Paulo: editora Alínea, 

2012, p. 104.
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138 do CP), injúria (ofensa à dignidade ou decoro da vítima, art. 140 do CP) e 
difamação (ofensa à reputação da vítima, art. 139 do CP), além da extorsão que 
também envolve chantagem ou fraude (art. 158, do CP).

O cyberbullying vem sendo reconhecido como o instrumento mais utilizado 
para se praticar os delitos contra a intimidade e privacidade da vítima. A intimidade 
é um atributo personalíssimo e invadi-la por meio do cyberbullying configura grave 
lesão a direitos da personalidade e a direitos fundamentais. A invasão à intimidade 
do estudante vitimado ocorre por meio de uso de dados pessoais, imagem com dado 
pessoal, informações e contatos privativos (hackers), em forma de apropriação de 
contatos, cartas, mensagens de e-mail, além de poder abranger o cyberbullying de 
cotação sexual, gerando violência sexual com o uso de recursos telemáticos.

De acordo com o ECA, paralelamente ao sistema de proteção e garantia de 
direitos, há a responsabilização e consequente punição para as condutas antissociais 
e violadoras de direito, buscando o equilíbrio social e a justiça social. Como medida 
repressiva, o ECA traz as medidas socioeducativas, mas também prevê as medidas de 
proteção à criança e ao adolescente que também são aplicadas diante da conduta do 
adolescente que se equipara a crime ou contravenção penal (art. 98, III, ECA), como 
por exemplo, o cyberbullying. 

As medidas de proteção integram o sistema de garantias de direitos da 
criança e do adolescente e, no caso de prática de ato infracional, visam também o 
aspecto pedagógico para a reinserção do infrator com suporte na Proteção Integral e 
Superior Interesse. Esses instrumentos estão previstos no art. 101 do ECA, havendo 
medidas específicas aplicadas às crianças em conflito com a lei ou que se encontrem 
em situação de vulnerabilidade, sofrendo lesão ou ameaça de lesão a direitos 
fundamentais; além daquelas aplicáveis aos representantes legais.

O cyberbullying, praticado pelo adolescente poderá configurar ato 
infracional, pois incide no crime contra a honra, mais comumente, e isso poderá 
gerar a representação por parte do Ministério Público para efeito de aplicação das 
medidas socioeducativas previstas no art. 112 do ECA.

As medidas socioeducativas têm dupla natureza jurídica, ou seja, visam 
reprimir a delinquência juvenil ou situação de conflito com a lei por meio de 
medidas de caráter repressivo e também possuem o caráter pedagógico, educativo 
visando a ressocialização.

As medidas socioeducativas integram o direito penal juvenil, e, uma vez que 
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são restritivas e privativas de direitos, guardam similitude com a pena aplicada ao 
adulto. Contudo, com ela não se confunde, pois, as condições de aplicabilidade e a 
finalidade, na sua essência, é a educação para a reinserção17.

Certamente, para efeito de aplicação da medida socioeducativa o cyberbullying 
tem que configurar uma conduta lesiva de natureza grave, enquadrada no conceito 
de ato infracional, gerando, conforme o grau de culpabilidade e de extensão do 
prejuízo causado, uma das seguintes medidas socioeducativas: (i) advertência (art. 
112, I, ECA), que se aplica ao adolescente que praticar o cyberbullying e que não 
tenha antecedentes; podendo ser aplicada pelo Promotor da Vara da Infância e 
Juventude, sendo ou não extensiva aos pais (art. 129, I, ECA); (ii) obrigação de 
reparar o dano (art. 116 do ECA), com natureza eminentemente educativa e busca 
conscientizar da responsabilidade social e econômica; (iii) prestação de serviço à 
comunidade (art. 117 do ECA), com iminente viés educativo; (iv) liberdade assistida 
(art. 118 do ECA), em que o adolescente infrator permanece na companhia da 
família, mas recebe a visita e assistência de um orientador designado pelo juiz (art. 
119, ECA); (v) semiliberdade (art. 120 do ECA), aplicando-se a liberdade vigiada 
ao adolescente, podendo ir à escola, trabalho, contudo, à noite se mantém em 
abrigo, por exemplo; (vi) internação (art. 122 do ECA), medida mais grave, pois 
gera privação da liberdade, ficando internado sob a responsabilidade do Estado pelo 
período não superior a três anos. 

Em razão desse sistema que impõe a proteção integral e de acordo com o 
melhor interesse, a privação da liberdade pela internação é medida excepcional, que 
será aplicada no caso de cyberbullying com consequência grave ou gravíssima para a 
vítima, e caso não surta efeito uma medida socioeducativa mais branda.

Na verdade, a repressão não é a medida mais adequada, o ideal é a prevenção 
e adoção de medidas educativas de combate, com a participação ativa da família e de 
toda a sociedade, pois o cyberbullying extravasa os limites dos pátios e das salas de 
aula e, embora mantenha conexão com as relações mantidas na escola, acaba sendo 
praticado em outros espaços, até mesmo na casa do sujeito ativo, logo, elementar 
a intervenção na família, por meio de esclarecimentos e ações de informação e de 
formação.

17  MACHADO, Martha de Toledo. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos humanos. 
Barueri, SP: Manole, 2003.
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5 CONCLUSÃO

Com a evolução tecnológica e a ampliação do acesso à internet, as condutas 
violentas do bullying ultrapassaram o ambiente escolar, originando o cyberbullying, 
ampliando os seus efeitos nefastos, atingindo as vítimas com maior amplitude e 
intensidade, podendo ser propagado rapidamente sem que a vítima consiga se 
defender, pois a tecnologia não estabelece limites, tão menos fronteiras.

Demonstrou-se que o cyberbullying é um obstáculo para a efetiva 
concretização do direito das crianças e dos adolescentes à educação, tendo em vista 
que prejudica um sadio ambiente escolar, contribuindo consideravelmente para a 
evasão escolar, para a deficiência de aprendizagem e para o desinteresse dos alunos.

Assim, a concretização do direito fundamental à educação requer 
efetivo combate ao cyberbullying, garantindo um ambiente escolar propicio ao 
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. O ordenamento jurídico brasileiro 
contém dois instrumentos jurídicos que podem ser aplicados nessa empreitada: o 
direito de indenização à luz do Código Civil e a aplicação de medidas socioeducativas 
previstas no ECA.

Todavia, é importante que se diga que enfrentar o cyberbullying não 
depende apenas de aplicação de medidas jurídicas, sendo elementar a mobilização 
da família, da escola e de toda sociedade civil, além do Estado, com adoção de ações, 
medidas e campanhas educativas que estimulem a conscientização por meio de 
diálogos, jogos, cultura e lazer em geral.
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RESUMO: O amplo emprego do exame de DNA como meio de identificação e prova 
processual criou a noção de que se trata de uma ciência forense infalível. O objetivo 
do presente trabalho é demonstrar, por meio de estudo interdisciplinar, que apesar 
de sua alta potencialidade, a análise de impressões de DNA não é perfeita, nem 
puramente objetiva. O método utilizado é o dedutivo, com técnica de revisão 
bibliográfica e documental. Conclui-se, após a análise do estudo, que este instituto 
não pode servir como prova irrefutável para a identificação e condenação de pessoas, 
pois apesar de inúmeras vantagens, deve-se avaliar com cautela as limitações da 
prova genética para evitar injustiças.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de perfis genéticos; Prova pericial; Falibilidade.

FALLIBILIT Y OF GENETIC PROOF AS EXPERT PROOF AND THE 
NECESSARY RELATIVIT Y OF ITS ABSOLUTE WORTH

ABSTRACT: Wide DNA usage for identification and procedural proof established the 
idea of an infallible legal science. Current paper shows, through an interdisciplinary 
analysis, that, in spite of its high capacity, the analysis of DNA impressions is imperfect 
and not totally objective. Through the deductive method and bibliographical and 
documental review, results show that it cannot be an irrefutable proof for the 
identification and condemnation of people. In spite of its many advantages, the 
limitations of the genetic proof should be taken into account to avoid injustice. 
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LA FALIBILIDAD DE LA PRUEBA GENÉTICA COMO PRUEBA 
PERICIAL Y LA NECESARIA RELATIVIZACIÓN DE SU VALOR 

ABSOLUTO

RESUMEN: El amplio empleo del examen de DNA como medio de identificación y 
prueba procesual creó la noción de que se trata de una ciencia forense infalible. El 
objetivo del presente estudio es demostrar, por intermedio de estudio interdisciplinar, 
que pese su alta potencialidad, el análisis de impresiones de DNA no es perfecta, ni 
puramente objetiva. El método utilizado es el deductivo, con técnica de revisión 
bibliográfica y documental. Se concluye, tras el análisis del estudio, que este 
instituto no puede servir como prueba irrefutable a la identificación y condenación 
de personas, pues aunque haya innúmeras ventajas, se debe evaluar con cautela las 
limitaciones de la prueba genética para evitar injusticias.

PALABRAS CLAVE: Banco de perfiles genéticos; Prueba pericial; Falibilidad.

INTRODUÇÃO

O amplo emprego do exame de DNA em ações de investigação de 
paternidade, levou à divulgação maciça de sua eficácia pelos meios de comunicação, 
que acabou por lhe dar uma aura de infalibilidade, colocando em descréditos os 
métodos analíticos mais antigos. Em que pese essa distorção da realidade, fato 
é que a noção de que a ciência forense é infalível é um mito. Apesar de sua alta 
potencialidade, a análise de impressões de DNA não é perfeita, nem puramente 
objetiva.

Enfocada como técnica suprema, omitiram-se do público as limitações 
existentes da coleta, exame e análise do material genético, a complexidade dos 
processos técnicos exigidos para que sejam auferidos resultados confiáveis, bem 
como alguns fenômenos genéticos que induzem à falha do exame de DNA.  

No meio jurídico brasileiro o tema é ainda discutido, havendo proposta 
atualmente pelo ministro Sérgio Moro para ampliação e melhoramento do Banco 
Nacional de Perfil Genético existente, bem como a criação de banco com dados 
multibiométricos e de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz. 
No entanto, a confrontação do material genético colhido na cena do crime com 
outros bancos de dados passíveis de implantação e com o banco de perfis genético já 
existente não pode servir como prova irrefutável para a identificação e condenação 
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de pessoas.
Não se quer negar a importância da base científica que fundamenta a 

utilização de perfis de DNA para fins forenses. O que se pretende é evidenciar que 
essa forma de ciência, apesar de inúmeras vantagens, também possui limitações que 
devem ser avaliadas com cautelas.

O presente artigo busca diminuir essa lacuna técnico-científica e esclarecer 
os reais alcances e limitações da aplicação desta técnica nas investigações forenses 
como auxiliar na elucidação de crimes e identificação de pessoas e não como prova 
pericial absoluta. 

O método escolhido para desenvolver a pesquisa, de caráter eminentemente 
teórico, foi o dedutivo, com revisão bibliográfica e documental, partindo de premissas 
gerais e verdadeiras relacionadas à construção do conceito de prova e objetivando 
chegar a uma conclusão específica a respeito da falibilidade da prova genética e da 
relativização do seu valor absoluto como meio de prova pericial.

2 A PROVA GENÉTICA

Etimológica e gramaticalmente, prova é substantivo do verbo provar, que 
representa a sua ação, o seu elemento, o seu procedimento e o seu resultado, desde 
uma averiguação, com a finalidade de comprovar a verdade, veracidade ou certeza 
de uma proposição, de um juízo03. 

No direito, é considerado prova tudo aquilo que demonstra ou procura 
estabelecer formalmente a verdade sobre determinado fato, a fim de constituir, 
impedir, modificar ou extinguir os fatos alegados pelas partes04, ou seja, é “todo 
elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da existência 
de determinado fato05”. 

Para Gustavo Noronha de Ávila06 “Provar é uma tentativa de aproximação 
com a verdade. Melhor dizendo: verdades. “A” verdade, no singular, será sempre 
incompleta, necessariamente contingente e dependente de referenciais (tempo, 
03  IRIARTE, Gustavo Cuello. Derecho probatorio y pruebas penales. Bogotá: Legis, 2008, p. 47.
04  BEVENUTO, Daniel Bezerra. A prova pericial: o quimerismo genético e suas implicações para o mundo do 

Direito. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/13075/a-prova-pericial-o-quimerismo-genetico-e-suas-impli-
cacoes-para-o-mundo-do-direito. Acesso em: 20 dez. 2019.

05  CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. V. I. 8. ed. revista e atualizada segundo o Códi-
go Civil de 2002. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2002, p. 389.

06  AVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2013, p. 1.
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espaço e lugar) ” e as provas são a maneira pela qual realizaremos essa tarefa07. 
Nesse contexto, a prova torna-se “o tema mais importante de toda a ciência 

processual08”. Destina-se aos sujeitos do processo, em especial ao juiz, tendo em 
vista que a sentença será proferida de acordo com seu grau de convencimento. Ou 
seja, não tem o condão de criar a certeza dos fatos, mas a convicção do magistrado 
sobre eles09, a partir de um critério denominado valoração da prova. O julgador, 
na instrução, determinará o valor probandi de cada prova utilizada pelas partes a 
partir de sua influência no seu convencimento sobre o fato probandi10.  Seu objeto 
são todos os fatos e alegações sobre o litígio, sobre os quais pesam incertezas e 
influenciarão na resolução do mérito da causa11. 

No direito processual brasileiro o exame de DNA entrou como meio de 
prova pericial, uma vez que depende de exame técnico a ser feito por profissional 
especializado em área diversa da jurídica, tanto no processo civil quanto criminal. 
Nas palavras de Fernando Capez, a prova pericial 

[...] é um meio de prova que consiste em um exame elaborado 
por pessoa, em regra profissional, dotada de formação 
e conhecimentos técnicos específicos, acerca dos fatos 
necessários ao deslinde da causa. Trata-se de um juízo de 
valoração científico, artístico, contábil, avaliatório ou técnico, 
exercido por especialista, com o propósito de prestar auxílio 
ao magistrado em questões fora de sua área de conhecimento 
profissional12.

No âmbito do processo civil, submete-se, portanto, às regras processuais 
estabelecidas nas disposições legais dos artigos 464 a 480 do referido diploma 
legal13. No processo penal, está submetido aos artigos 158 a 184 do Código de 
Processo Penal14, contendo determinações sobre a prova pericial e o exame de corpo 
de delito.
07  CORDERO, Franco. Procedimiento penal. Tomo II. Bogotá: Themis, 2000, p. 4.
08  CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 367.
09  CÂMARA, Op. Cit.
10  Ibidem.
11  CAPEZ, Op. Cit., p. 367.
12  Ibidem, p. 413-414.
13  BRASIL. Código de Processo Civil. Lei n° 13.105. 16 de março de 2015. Brasília: Senado Federal. Disponível 

em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 20 dez. 2019.
14  BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei n° 3.689. 3 de outubro de 1941. Brasília: Senado Federal. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em: 20 dez. 
2019.
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Essa modalidade de prova, em razão de suas características e natureza jurídica, 
possui, geralmente, um alto poder de convencimento na decisão do magistrado, 
tendo um valor especial, apesar de o magistrado possuir a liberdade de se vincular 
ou não o laudo, desde que baseado em critérios racionais e fundamentadamente. No 
caso do DNA, pelo grau de certificação, seria praticamente irrefutável e de alto valor 
comprovatório, baseada na sua margem de erros15.

O exame de DNA assume no processo penal caráter de prova pericial, 
realizada, geralmente, na fase de inquérito policial, apesar de poder ser feita até 
o final da fase instrutória. Pelo convencimento racionalmente motivado do juiz, a 
valoração das provas nos autos deve ser guiada pela verossimilhança, exprimindo 
uma motivação racional em conjunto com todo o arcabouço probatório dos autos. 
Neste sentindo, caberá ao magistrado decidir se será necessária a realização de 
exame pericial de DNA16. Em caso afirmativo, deve ele avaliar a perícia, incluindo o 
laudo, os instrumentos científicos, procedimentos utilizados, a idoneidade moral, 
tudo isso usando critérios racionais e objetivos17.

Sendo assim, o julgador não está adstrito às conclusões do perito no 
laudo, nem no processo cível, nem no criminal. Caso considere o laudo demasiado 
incoerente, impreciso, inconsistente em comparação com o conteúdo restante 
probatório, pode o magistrado descartá-lo e determinar a repetição da prova, isto ante 
a necessidade de um controle jurisdicional mais efetivo à cientificidade e tecnicidade 
das perícias, sob pena de se transformar o juiz em um mero homologador judicial 
e peritos em sentenciadores. Sendo necessária uma segunda perícia, deve esta 
incidir sobre o mesmo conteúdo objeto da primeira, corrigindo eventual omissão 
ou inexatidão da anterior. Fica livre ao magistrado ampliar o objeto da perícia, caso 
considere necessário. Ressalte-se que uma perícia não invalida a outra e, pelos 
mesmos motivos, deve ser analisada objetivamente pelo magistrado, não estando a 
ela vinculado18.

Acontece que atualmente existe uma tendência de supervalorização dos 
resultados obtidos na prova pericial do exame de DNA. O grau de confiança do teste 
15  ARRUDA, José Acácio; PARREIRA, Kleber Simônio. A prova judicial de ADN. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 

76.
16  Existem autores que defendem a obrigatoriedade do exame na investigação, porém, essa tese não foi ainda 

convalidada pelo ordenamento jurídico-brasileiro. Sobre o tema vide: WELTER apud ARRUDA; PARREIRA, Op. 
Cit., p. 91-92.

17  DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, 
coisa julgada e tutela provisória. v. 2. 10. ed. Salvador, BA: Juspodivm, 2015. p. 102-103.

18  Ibidem, p. 288-290.
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tem levado ao que, na prática, se conhece como “processos decididos pelo perito e 
pelo laudo”, e não pelo juiz. O magistrado, neste caso, se torna um homologador da 
perícia19. A vida das partes se torna decidida unicamente pelo resultado positivo ou 
negativo. Nos termos da orientação da Turma, “sempre recomendável a realização 
de perícia para investigação genética (HLA e DNA), porque permite ao julgador um 
juízo de fortíssima probabilidade, senão de certeza” na composição do conflito. 
Ademais, o progresso da ciência jurídica, em matéria de prova, está na substituição 
da verdade ficta pela verdade real20. Nesse contexto,

O exame DNA tem sido realizado como prova única, como 
prova máxima, maravilhosa (em todos os sentidos do vocábulo) 
e essencial, aparecendo como panaceia para resolver todos os 
males, superar todas as questões e dificuldades. O resultado 
do laboratório, entretanto, não pode ser confundido com 
cartola de mágico, de onde saltam todas as coisas e pulam 
todas as respostas. Não tem sentido e não há razão para 
deixar de acolher a prova genética do DNA, mas ela deve estar 
compreendida no conjunto probatório21.

Tanto no processo civil como no penal, o magistrado tem dado valor máximo 
à prova de DNA, sem estruturá-la nos critérios de valoração. A certeza e confiança 
atribuídas ao exame pesam, até mesmo pelo caráter especial da prova pericial, deve 
sempre estar em conformidade com o contexto e conteúdo produzido em juízo22. 
Não pode o juiz ignorar os avanços científicos, porém não pode estabelecer valor 
maior ao merecido efetivamente.

2.1 O BANCO NACIONAL DE PERFIS GENÉTICOS (LEI Nº 12.654/2012)

19  CÂMARA, Alexandre Freitas. A valoração da perícia genética: Está o juiz vinculado ao resultado do “Exame de 
ADN”? Disponível em: http://portaltj.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=3f13dc31-9052-4471-81db-
-b0a972d52345&groupId=10136. Acesso em: 20 dez. 2019.

20  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 226436/PR. Distrito Federal. Relator: Ministro Sálvio de Figueirêdo 
Teixeira. 28 de jun. 2001. Disponível em: http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/298922/recurso-especial-
-resp-226436-pr-1999-0071498-9. Acesso em: 20 dez. 2019.

21  CÂMARA, 2019, Op. Cit.
22  Sobre o assunto vide: CARVALHO, Luís César Cardoso de. A utilização de exames de DNA como forma de ga-

rantia de direitos fundamentais no Processo Penal. 93 fls. Monografia. Universidade de Brasília – Faculdade de 
Direito. Brasília. 2014, p. 50-51; LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. 
Rio de Janeiro: Lúmen Juris, v. III. 2011.
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A lei 12.654/1223 ficou conhecida ao inovar a legislação brasileira trazendo 

mais uma forma de identificação criminal, pela criação do Banco Nacional de 

Perfis Genéticos24. Os bancos de perfis genéticos são bancos de dados com o fim 

de armazenar sequências genéticas para posterior cruzamento de informações, 

podendo gravar amostras de vestígios do local do crime ou ainda, amostras doadas 

pelos suspeitos. Têm por objetivo a investigação criminal e identificação civil. Na 

investigação criminal, coletam-se amostras em locais de crime e é feita a comparação 

com os perfis de suspeitos, enquanto na civil as amostras de parentes de pessoas 

desaparecidas são coletadas e armazenadas a fim de compará-las com amostras 

recolhidas em cadáveres ou em locais de crime25. 

De acordo com a lei 12.654/1226, os condenados por crime praticado, 

dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos 

crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072/9027, serão submetidos, obrigatoriamente, 

à identificação do perfil genético através da coleta de material biológico, mediante a 

extração de DNA, por técnica adequada e indolor.

A lei 12.654/12 prevê alguns cuidados adicionais relacionados ao 

armazenagem, ao gerenciamento, ao uso, aos limites éticos e jurídicos, à sigilosidade 

e hipótese de exclusão, balizados nos termos das normas constitucionais e 

internacionais de direitos humanos. Sendo assim, os dados coletados acerca do 

perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados sigiloso, gerenciado 

por uma unidade oficial de perícia criminal, conforme regulamento do Poder 

Executivo. A utilização desses dados submete-se à reserva de jurisdição, de modo 

que, caso a autoridade policial, federal ou estadual, pretenda o acesso ao repositório 

de informações de identificação do perfil genético, deverá requerê-lo ao juiz 
23  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei n. º 12.654, de 28 de maio de 2012. Altera as leis n. º 12.037, 

de 1.º de outubro de 2009, e n. º 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, para prever a coleta 
de perfil genético como forma de identificação criminal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 29 maio 2012.

24  FIDALGO, Sónia. Determinação do perfil genético como meio de prova em processo penal. Revista Portugue-
sa de Ciência Criminal. Ano 16. n. 1. Jan./mar. 2006. Coimbra: Coimbra Editora, p. 115-148, 2006.

25  NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Direitos de personalidade e dados genéticos: revisão crítico-discursiva 
dos direitos de personalidade à luz da “natureza jurídica” dos dados genéticos humanos. Belo Horizonte: 
Escola Superior Dom Helder Câmara – ESDHC, 2010, p. 144.

26  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei n. º 12.654, de 28 de maio de 2012. 
27  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes he-

diondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 26 jul. 1990.
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competente28.
O decreto 7.950/1329 veio regulamentar a lei 12.654/1230, instituindo o 

Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, 
para o compartilhamento e a comparação dos dados constados dos bancos de perfis 
genéticos da União, dos Estados e do Distrito Federal.

A parte do DNA usada para obter a impressão genética não traz informação 
alguma sobre uma pessoa além daquela necessária para a identificação humana, 
não podendo revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, à exceção 
da determinação do gênero, genoma humano e dados genéticos gerais, bem como 
terão caráter sigiloso, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa 
daquele que permitir a utilização ou utilizar diretamente tais dados para fins diversos 
dos definidos em lei não contendo dados que revelem aspectos somáticos ou 
comportamentais das pessoas31. Portanto, os exames das regiões de poli morfismos 
realizados para estabelecer perfil de DNA dos indivíduos, com a finalidade de 
identificação criminal e que farão parte da base de dados, se limitam ao genótipo. 
As informações sobre características relacionadas ao fenótipo não são o objetivo dos 
bancos de dados de DNA32. O descarte do material excedente também deve ser feito 
impedindo sua utilização de maneira diversa da autorizada em lei.

Entretanto, a doutrina assinala algumas críticas relacionadas à 
constitucionalidade da lei 12.654/12 em relação ao paradigma da dignidade da 
pessoa humana e da proteção aos direitos da personalidade, sobretudo no que diz 
respeito ao necessário equilíbrio entre a tarefa social de combate à criminalidade e a 
função do direito penal de tutela do cidadão. Nesse sentido, a constitucionalidade ou 
não da lei deverá ser aferida a partir do modelo constitucional brasileiro de garantia 
do cidadão, na qual os elementos inerentes ao modelo de jurisdição criminal e seus 
consentâneos (sistema acusatório, amplitude de defesa, culpabilidade, presunção de 
inocência etc.) deverão harmonizar-se com as previsões normativa disciplinadas no 
28  BECK, Francis Rafael; RITTER, Ruiz. A coleta de perfil genético no âmbito da lei nº 12.654/12 e o direito a 

não autoincriminação: uma necessária análise. Revista da AJURIS: Porto Alegre, vol. 42, n. 137, mar. 2015, p. 
329-330.

29  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto n. º 7.950, de 12 de março de 2013. Institui o Banco Na-
cional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 13 mar. 2013.

30  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei n. º 12.654, de 28 de maio de 2012. Op. Cit.
31  MINAHIM, Maria Auxiliadora. Lei 12.654: identificação genética ou obtenção constrangida de prova? 02 

jul. 2012. Disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/lei-12.654-identificacao-geneti-
ca-ou-obtencao-constrangida-de-prova/8838. Acesso em: 05 out. 2019.

32  MILLARD, George Henry. Aspectos científicos, técnicos, éticos e legais do DNA forense. 2015. 122f. Tese 
(Doutorado) - UFSCar, São Carlos, 2015, p. 52.
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documento estudado33. 

2.2 O PACOTE ANTICRIME

Em fevereiro de 2019, o governo federal, por intermédio de seu ministro 
da Justiça e Segurança Pública, Sergio Fernando Moro, deu publicidade a um 
anteprojeto de lei de sua autoria, o denominado “pacote anticrime” apresentado 
ao Congresso Nacional. São três propostas com o intuito de combater os crimes 
organizado, violento e de corrupção.

O pacote é composto por dois projetos de lei e por um projeto de lei 
complementar que alteram diversas leis como o Código Penal (decreto-lei 2.848/40), 
o Código de Processo Penal (CPP, decreto-lei 3.689/41), a Lei de Execução Penal 
(7.210/84), a Lei de Crimes Hediondos (8.072/90), o Código Eleitoral (4.737/65)34. 
O PL 881/1935 criminaliza o uso de caixa 2 em eleições, o PL 882/1936 estabelece 
medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave 
violência à   pessoa e o PLP 38/1937 estabelece regras de competência da Justiça 
Comum e da Justiça Eleitoral. 

Sobre a identificação de pessoas para subsidiar as investigações criminais, a 
PL 882/1938 prevê a criação de banco com dados multibiométricos e de impressões 
digitais e, quando possível, de íris, face e voz.  Com o objetivo de melhorar o Banco 
Nacional de Perfis Genéticos e ampliar o rol dos sujeitos a tal procedimento, a 

33  HENRIQUES, Hamilton Belloto. Cárcere biológico: novas formas de punição na sociedade tecnológica. Belo 
Horizonte: De Plácido, 2016, p. 193-194.

34  CHOUKR, Fauzi Hassan. Pacote Anticrime: silêncios e continuísmos. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciên-
cias Criminais, São Paulo, ano 27, nº 318, Ed. Especial: Projeto de Lei “Anticrime” - Parte II de II, mai. 2019, p. 
05. (05-06).

35  BRASIL. Projeto de Lei PL 881/2019 (Câmara de Deputados.). Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - 
Código Eleitoral, para criminalizar o uso de caixa dois em eleições. Disponível em: https://www.camara.leg.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192352. Acesso em: 07 set. 2019. 

36  BRASIL. Projeto de Lei PL 882/2019 (Câmara de Deputados.). Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, a Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, a Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a Lei nº 11.671, de 8 
de maio de 2008, a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei 
nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, para estabelecer medidas contra a corrupção, o crime organizado e os 
crimes praticados com grave violência a pessoa. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=2192353. Acesso em: 07 set. 2019. 

37  BRASIL. Projeto de Lei PLP 38/2019 (Câmara de Deputados.). Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para estabe-
lecer regras de competência da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. Disponível em: https://www.camara.leg.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192354. Acesso em: 07 set. 2019. 

38  BRASIL. Projeto de Lei PL 882/2019 (Câmara de Deputados.). Op. Cit.
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proposta prevê também a coleta do DNA de condenados por crimes graves e violentos 
no momento do ingresso na prisão, não sendo mais necessário aguardar o trânsito 
em julgado da decisão condenatória para identificação do perfil genético mediante 
extração de DNA – ácido desoxirribonucleico. Os que já estiverem cumprindo pena 
serão submetidos a tal exame da mesma forma e a recusa poderá ser considerada 
falta grave, gerando reflexos na progressão da pena. Registre-se que se determina 
que a técnica aplicada deverá ser indolor, ou seja, de acordo com a evolução da 
ciência a menos gravosa. Ainda, a proposta permite a exclusão dos perfis genéticos 
dos bancos de dados no caso de absolvição do acusado, ou mediante requerimento, 
passados 20 anos do cumprimento da pena. A justificativa é que a nova redação 
substitui com vantagem a anterior, que permitia a exclusão, uma vez decorrido o 
lapso prescricional, sendo que agora absolvido o acusado, a exclusão será imediata. 
E para os condenados, aguardar-se-á prazo maior, dando-se maior possibilidade de 
sucesso às investigações de outros crimes39. 

O banco de dados proposto pretende abranger presos provisórios ou 
definitivos, sendo que ficarão sob a guarda do juiz. Caso a autoridade policial ou o 
Ministério Público deles precisem, deverão formular requerimento ao magistrado 
competente, no caso de inquérito ou ação penal instauradas. O Banco Nacional 
Multibiométrico e de Impressões Digitais poderá trocar informações com outros 
órgãos públicos, inclusive do Poder Judiciário. A matéria será regulamentada por ato 
do Poder Executivo40. 

A iniciativa que abrange vários bancos de dados para a identificação de 
pessoas é justificada sob a necessidade de que as investigações tenham caráter mais 
técnico e científico, já que hodiernamente a identificação, além de regra geral ser 
apenas digital, está confinada aos Estados-membros, não sendo raro que pessoas 
tenham dois ou mais registros, fato que evidentemente dificulta as investigações 
criminais41.

3 A FALIBILIDADE DO EXAME DE DNA

Desde a descoberta do exame de DNA e a sua expansão mundial, foi possível 
acompanhar a revolução que esse exame trouxe para o âmbito da medicina. A cautela 

39  BRASIL. Projeto de Lei PL 882/2019 (Câmara de Deputados.). Op. Cit. 
40  Ibidem. 
41  Ibidem.
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necessária para sua realização, os desdobramentos do uso do teste e a confiabilidade 
transmitida são elementos importantes para a sua capacidade de resolver problemas 
atualmente, já que a perspectiva de sua utilização em pesquisas, em evolução de 
doenças, suas curas, ou para simples fins de dia a dia faz a sociedade crer que se 
trata de um exame de DNA com resultados esclarecedores, absolutamente verídicos 
e um remédio definitivo para problemas de alta complexidade, como investigações 
criminais e de filiação. 

O resultado expresso no teste, com credibilidade de 99,99% de certeza, traz 
a proposta ideal de uma solução simplória e fácil na elucidação de questões práticas 
que sempre foram naturalmente complexas, como a determinação da paternidade 
ou parentesco de uma pessoa e a prova certa sobre a prática de um crime.

A identificação de suspeitos pela utilização dos perfis de ácido 
desoxirribonucleico (DNA) importou uma revolução dentro das ciências forenses, 
tornando-se rapidamente o novo padrão de prova mundial42.  

As práticas forenses tradicionais de impressões genéticas (processo pelo 
qual se coleta, amplia e analisa o material genético para fins de comparação), 
tipicamente subjetivas e discricionárias como a análise de pegadas, mordidas ou fios 
de cabelo, avançaram significativamente trazendo grandes possibilidades de exornar 
os condenados erroneamente43. 

No entanto, essa importante ferramenta sofreu acelerada popularização 
entre leigos com proporções equivocadas, sendo considerado um método de prova 
perfeito e infalível, vulgarizado pelo denominado “efeito CSI” ou “CSI effect”, termo 
este utilizado para descrever o efeito que programas televisivos de investigação 
forense tiveram na percepção do público leigo acerca da confiabilidade do DNA44.

Em que pese essa distorção da realidade, fato é que a noção de que a 
ciência forense é infalível é um mito45. Apesar de sua alta potencialidade, a análise 
de impressões de DNA não é perfeita, nem puramente objetiva. Isso porque mesmo 
em investigações executadas sem erros – no caso, sem contaminação de amostras, 

42  SAKS, Michael J.; KOEHLER, Jonathan J. The coming paradigm shift in forensic identification science. Science. 
v. 309, n. 5736, 2005, p. 892-895.

43  SCURICH, Nicholas. The differential effect of numeracy and anecdotes on the perceived fallibility of forensic 
evidence. Psychiatry, Psychology and Law, v. 22, n. 4, 2015, p. 616.

44  A nomenclatura tem como origem o programa norte-americano “CSI: Crime Scene Investigation”, conforme 
WISE, Jenny. Providing the CSI Treatment: Criminal Justice Practitioners and the CSI Effect. Current Issues in 
Criminal Justice, v. 21, n. 3, 2009, p. 383-389. 

45  THOMPSON, William C. Forensic DNA evidence: the myth of infallibility. In: Genetic explanations: Sense and 
non-sense. Ed. Sheldon Krimsky e Jeremy Gruder. Cambridge: Harvard University Press, 2013, p. 227-247.
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transferência de exemplares, erros laboratoriais, entre outros prováveis equívocos 
– ainda permanece certa discricionariedade dos analistas forenses na avaliação das 
amostras e perfis genéticos utilizados no processo penal.  

Com o exposto, não se quer negar a importância da base científica que 
fundamenta a utilização de perfis de DNA para fins forenses. O que se busca é 
evidenciar que essa forma de ciência, apesar de inúmeras vantagens também possui 
limitações, que devem ser avaliadas com cautelas.

3.1 AS LIMITAÇÕES DO EXAME DE DNA

Apesar de importante ferramenta na exoneração de condenados 
erroneamente, a utilização de perfis genéticos para fins forenses criminais possui 
limitações que devem ser analisadas com cautela.

Antes de adentrarmos nos erros que podem ocorrer no exame do DNA, 
que podem ser provocados por ação humana ou inerente ao próprio DNA, há de 
se destacar a característica da subjetividade do DNA, onde mesmo a impressão 
genética feita em condições clínicas, com variáveis controladas, em ambiente 
estéril, orientada por profissionais treinados, sem erros e seguindo os protocolos 
estabelecidos internacionalmente está sujeita a decisões e interpretações subjetivas.

3.1.1 A subjetividade do exame de DNA

A análise de amostra de DNA não é uma questão automática e puramente 
objetiva. Ela possui certa discricionariedade dos analistas forenses46, o que não 
significa dizer que ocorra arbitrariedades. 

O aspecto discricionário da impressão genética é importante para esvaziar 
o mito da infalibilidade do DNA, pois se entendida como um processo puramente 
objetivo, semelhante à matemática, as únicas preocupações que existiriam seriam as 
relacionadas ao erro humano, o que não é verdade.

Mas a questão é onde efetivamente entra a subjetividade na análise do 
DNA? De forma suscinta, é possível afirmar que os testes de impressões genéticas, 
conduzidos em condições idílicas, normalmente eliminam um grau significativo de 
46  Para uma melhor compreensão da subjetividade dos exames forenses de DNA, importante a leitura de: MUR-

PHY, Erin. The art in the science of DNA: a laypersons guide to the subjectivity inherent in forensic DNA typing. 
Emory Law Journal, v. 58, n. 489, 2008.
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necessidade de discricionariedade na interpretação de seus resultados, já que em 
um cenário clínico, sabe-se que a amostra é derivada de uma fonte apenas, podendo 
ser quantificada e preservada para otimizar os resultados da análise. Caso algum erro 
ou contaminação ocorre, pode-se, inclusive, colher outra amostra e promover novo 
teste. Porém, a análise de DNA forense não é realizada em condições clínicas, bem 
como as cenas de crimes não são ambientes estéreis e controlados, não podendo 
comparar as amostras ali coletadas com as de laboratório, pois não vêm de uma só 
fonte e não é possível precisar quais amostras pertencem a mais de uma fonte no 
momento da coleta47.

Os problemas que são verificados com grande incidência são as amostras de 
DNA com baixa qualidade, em decorrência de sua exposição à luz, calor, umidade e 
outros elementos degradantes; ausência de material genético suficiente nas amostras 
coletadas, como os perfis genéticos buscados em apenas algumas células retiradas 
de bitucas de cigarro, latas de refrigerante ou envelopes48; coletas com uma mistura 
de material genético de múltiplas pessoas49, onde não é possível saber qual perfil 
genético pertence a qual pessoa, nem mesmo quantos perfis ali existem50; presença 
de picos divergentes, já que os alelos, demonstrados graficamente como “picos”, 
nem sempre são claramente identificados, fazendo-se necessária uma interpretação 
por parte do analista forense para determinar quais “picos” seriam legítimos, e  quais 
seriam espúrios – ou seja, quais não deveriam ser considerados; ausência de  um 
pico ou alelo esperado, que deveria ser interpretado como a exclusão do suspeito, 
porém pela possibilidade de um alelo simplesmente não aparecer, por diversas 
razões, o que se denomina de “allelic dropout”, causa problemas na interpretação 
dos resultados de exame de DNA; perigo das impressões genéticas, como por 
exemplo,  a contaminação de amostras, erros laboratoriais e a criação de perfis 
parciais; risco de contaminação de suas amostras antes, durante e até depois  da 
realização de sua análise51.
47  INMAN, Keith. DNA Evidence. In: CHAMBLISS, William J. Courts, Law and Justice. Thousand Oaks: SAGE 

Publications, 2011, p.30.
48  MURPHY, Op. Cit., p. 497.
49  Estudos demonstraram que mais de 70% de misturas de 4 pessoas ou mais são identificadas erroneamente 

como sendo de 2 ou 3 pessoas. Vide em: PAOLETTI, David R.; DOOM, Travis E.; KRANE, Carissa M.; RAYMER, 
Michael L.; KRAN, Dan E. Empirical analysis of the STR profiles resulting from conceptual mixtures. In: Journal 
of Forensic Sciences. Vol. 50, Iss. 06, 2005, p.1361-1366.

50  INMAN, Op. Cit. p. 32.
51   IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Memorial sobre o Recurso Extraordinário 973.837-MG 

apresentado ao STF – Supremo Tribunal Federal, São Paulo, 12/03/2018, p. 46. Disponível em: https://www.
ibccrim.org.br/docs/2018/Memoriais_Banco_genetico.pdf. Acesso em: 14 out. 2019.
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Em casos assim, todos os outros problemas são ampliados, tornando 
quaisquer análises ainda mais difíceis e discricionárias.  

Esse conjunto de fatores torna a análise de DNA, no contexto de uma 
investigação forense, mais subjetiva ainda, já que não se trata apenas de simplesmente 
relatar os resultados de testes objetivos, mas de interpretar e valorar dados altamente 
sensíveis.

3.1.2 Fraude e erro laboratorial: falso positivo 

A análise do DNA coletado não é capaz de determinar se apenas um 
indivíduo é o doador de material genético encontrado em uma cena de crime. Daí 
a importância de salientar essa possibilidade de erro decorrente de perfis parciais 
antes da construção de um banco de dados de DNA de condenados, sob o risco 
de carregarmos gigantescas injustiças em nome de uma ciência que, apesar de 
geralmente efetiva, apresenta consideráveis riscos de falibilidade52.

Os estudos realizados durante a apresentação da análise forense de DNA 
pela comunidade científica demonstraram que apesar de ser considerado como o 
“padrão-ouro” das ciências forenses, a estimativa de erro laboratorial sugere uma 
taxa de erro não na casa dos bilhões e milhões, mas sim entre 1-em-1000 e 1-em-
10053. Isso, entretanto, em condições controladas; na prática, a estimativa é que tais 
taxas de erro sejam provavelmente maiores.

Existem diversas maneiras pelas quais um falso positivo – isto é, a indicação 
da presença de um marcador após exame, quando na verdade ele não existe – pode 
ocorrer. A primeira delas é por pura coincidência, já que, conforme demonstrado, 
perfis genéticos não são, necessariamente, únicos.  Assim, dois perfis de DNA podem 
coincidir mesmo quando não pertencendo a uma única pessoa 54. 

Apesar do risco de coincidência, a maneira mais significante pela qual um 
falso positivo pode ocorrer diz respeito aos erros laboratoriais.   

Quando analisando o resultado de um exame de DNA, juízes buscam uma 
informação estatística do quão confiável tal resultado é. Após a constatação do 
“match” entre a amostra da cena do crime e a do suspeito, especialistas normalmente 
52  IBCCRIM, Op. Cit., p. 46.
53  KOEHLER, Jonathan J.; CHIA, Audrey; LINDSEY, Samuel. The random match probability in DNA evidence: 

irrelevant and prejudicial? In: Jurimetrics Journal, v. 35, n. 2, 1995, p. 201-219.
54  IBCCRIM, Op. Cit., p. 51.
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descrevem a força dessa correlação por meio do indicador random match 
probability (RMP). O RMP é a estatística que descreve a frequência da existência de 
um perfil de DNA em uma determinada população. Desconsiderados outros fatores, 
RMPs menores (como 1-em-1.000.000.000) indicam uma coincidência mais forte de 
DNA do que RMPs maiores (como 1-em-100), já que as chances de o “match” ser 
puramente coincidente são muito maiores no último caso55.

A força de um “match” de DNA também pode ser expressada pelo seu 
likelihood ratio (LR). O LR é a razão de probabilidades condicionais que examina 
a probabilidade de observar evidências em duas hipóteses competidoras. A 
técnica do LR permite que especialistas determinem o quão mais (ou menos) 
a evidência favorece uma hipótese que a outra. Em termos matemáticos, o LR é 
aproximadamente o inverso do RMP (i.e., 1/RMP)56. O RMP captura a chance de um 
match por coincidência e é normal mente inserido no denominador do LR. Assim, 
quando o RMP é 1-em 3.000.000, o LR correspondente é normalmente demonstrado 
com o 3.000.000-em-157.

A taxa que representa a frequência da ocorrência de erros é denominada de 
laboratory error rate (LER); taxa essa que é tipicamente ignorada na identificação 
do nível de falibilidade do DNA. Quando analisando a probabilidade de ocorrência 
de um falso positivo, para além do uso exclusivo do RMP, é necessário considerar a 
influência significativa do LER no denominador do cálculo da razão de probabilidade. 
O LER torna-se, portanto, o valor probatório mais importante, porque altera 
consideravelmente o resultado do RMP. Assim, mesmo em um perfil absurdamente 
raro – um que exista em uma pessoa a cada milhão – o valor probatório da 
evidência que aponta para esse perfil pode ser insignificante, se o LER for grande 
em comparação58.

Especificamente em relação à criação de um banco de dados, uma 
importante possibilidade de erro laboratorial está nos diversos níveis de entrada de 
dados existentes. Desde o momento em que a polícia etiqueta a amostra coletada 
na cena do crime, até quando os analistas do laboratório enviam os perfis para o 
banco de dados, foram descobertas grandes instâncias de erro humano. Pesquisas 
nos Estados Unidos da América demonstraram a existência desses erros em 12 de 
55  IBCCRIM, Op. Cit., p. 51.
56  KOEHLER, Jonathan J. Linguistic confusion in court: evidence from the forensic sciences. Journal of Law & 

Policy, 2013.
57  IBCCRIM, Op. Cit., p. 52.
58  Ibidem, p. 52.
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cada 1.000 testes realizados – uma análise que, como parte integrante do LER, não é 
incorporada no cálculo estatístico sobre o uso de DNA que é comunicado aos juízes 
e jurados59.

Nesse sentido, em que pese a improbabilidade de coincidência entre perfis 
genéticos ser a regra, quando tomado em conta o risco de erro laboratorial, as 
estatísticas diminuem estrondosamente, tornando insustentável a suposição de que 
o risco de erro seria de 1 em 1.000,000, tornando-se algo mais próximo de 1 em 
1.000 ou até 1 em 100.

Também se devem considerar as fraudes laboratoriais que podem ocorrer, 
em que os analistas do material genético ou outros especialistas do meio podem ser 
corrompidos em troca de favorecimentos e vantagens, sejam elas pecuniárias ou de 
outras espécies.

Outro fato a ser lembrado são os DNA implantados nas cenas de crime por 
meio de vestígios de sangue, cabelo, entre outros materiais genéticos de terceiras 
pessoas, que não possuem ligação com o fato criminoso, mas que é deixado no local 
do crime para despistar e confundir o material genético do real criminoso.

Fato é que a crença de que o exame de DNA é irrefutável conjuntamente 
com a ocorrência de fraude dos resultados genéticos analisados, erros laboratoriais 
e implantação de material genético de terceiros na cena do crime, pode de fato 
prejudicar e até mesmo vir a condenar um inocente.

3.1.3 Fenômenos genéticos 

3.1.3.1 Gêmeos monozigóticos e clonagem humana

O estudo do melhoramento da qualidade da espécie humana e da clonagem 
por meio da engenharia genética pode culminar em indivíduos com a mesma 
sequência de repetições genéticas, não sendo passível de distinção60.

O mesmo ocorre com os gêmeos monozigóticos ou univitelinos, que 
são assim denominados por derivarem de um único zigoto e geralmente serem 
indistinguíveis pela realização do teste genético padrão, o qual avalia marcadores 
do tipo repetições curtas consecutivas (Short Tandem Repeats, STR) que apenas 

59  IBCCRIM, Op. Cit., p. 53.
60  Sobre a clonagem e as técnicas de engenharia genética em geral, vide CARVALHO, Gisele Mendes de. Patrimô-

nio genético & Direito Penal (de acordo com a Lei 11.105/05). Curitiba: Juruá, 2007, p. 52 e ss.
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confirmam a monozigosidade destes indivíduos. Contudo, outros marcadores 
genéticos estão sendo analisados para a diferenciação dos mesmos61, mas enquanto 
isso não ocorre tal fato impossibilita a investigação criminal forense através da 
análise da amostra de DNA coleta.

Isso porque se um dos gêmeos é suspeito e seu irmão não pode ser 
encontrado, não há como decidir se de fato ele é culpado, sem dúvida nenhuma, 
baseando-se apenas em provas de DNA. 

Em analogia, é possível apontar o caso ocorrido em Goiás, onde os gêmeos 
idênticos foram condenados a pagar pensão à criança após DNA apontar que os dois 
podiam ser os pais e um imputava a paternidade ao outro62, o que demonstra que a 
questão possui importância e não é tão rara quanto parece. 

3.1.3.2 Quimerismo

O quimerismo é um fenômeno raríssimo, cuja incidência comprovada 
atinge apenas 40 indivíduos em todo o mundo e o termo é atribuído pela medicina 
para caracterizar os indivíduos que possuem dois tipos distintos de DNA em seus 
corpos63.

As quimeras humanas podem surgir naturalmente ou artificialmente (por 
meio de intervenções médicas ou científicas). No surgimento de maneira natural 
o indivíduo passar anos ou até a vida inteira sem ter conhecimento da anomalia64. 

O primeiro caso documentado de quimera humana foi publicado no 
British Medical Journal, em 1953. O caso envolvia uma mulher britânica, MCK, que 
supostamente apresentava diferentes tipos sanguíneos. Os resultados dos exames 
de MCK apontavam que ela possuía os tipos sanguíneos O e A. Acreditando tratar-
se de um fenômeno impossível, a clínica inglesa, onde a mulher havia realizado o 
exame, repetiu o procedimento, de maneira a descartar possíveis erros resultantes 
da análise da amostra original. Entretanto, o novo resultado confirmou o antigo: a 

61  Sobre o assunto vide ANTONIO, Laís Ubaldo; FERRAZ, Joyce Aparecida Martins Lopes; PEREIRA, Margaret Mi-
tiko Inada.  Diferenciação Genética de Gêmeos Monozigóticos: Uma Importante Evidência para Área Forense. 
Brazilian Journal of Forensic Sciences Medical Law and Bioethics, v. 6, n. 4, 2017.

62  Sobre o tema vide: GONÇALVES, Rodrigo. Gêmeos idênticos são condenados a pagar pensão a criança após 
DNA apontar que os dois podem ser os pais, em Goiás. G1, reportagem publicada em: 01/04/2019. Disponível 
em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/04/01/gemeos-identicos-sao-condenados-a-pagar-pensao-a-
-crianca-apos-dna-apontar-que-os-dois-podem-ser-os-pais-em-goias.ghtml. Acesso em: 14 out. 2019.

63  RAMOS, Ana Virgínia Gabrich Fonseca Freire & CUNHA, Lorena Rodrigues Belo da. Um outro eu: o caso das 
quimeras humanas. Revista de Bioética y Derecho: Perspectivas Bioéticas, Barcelona, n. 38, 2016, p. 106.

64  Ibidem.
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mulher possuía dois tipos sanguíneos, O e A65. 
O médico responsável pelo laboratório recordou-se de um estudo sobre 

casos de gêmeos que apresentavam sangue misto, resultante da gestação. Sendo 
assim, o médico perguntou à paciente se ela tinha algum irmão gêmeo, fato que 
foi por ela confirmado, que informou, inclusive, que o irmão gêmeo falecera meses 
após o nascimento, o que confirmaria a tese inicial do médico. Um novo exame foi 
realizado, desta vez utilizando-se da saliva da paciente, que confirmou o sangue tipo 
O. Com isso, os médicos concluíram que a paciente possuía originalmente o sangue 
tipo O, tendo recebido o sangue tipo A do seu irmão gêmeo, sendo considerada, 
assim, a primeira quimera humana66. 

A questão das quimeras humanas também pode se relacionar à investigação 
criminal com base no exame de DNA, já que as sequências genéticas também têm a 
função de identificar pessoas a partir de alguns traços indicadores. 

Como exemplo de caso de quimera no âmbito criminal, pode-se citar uma 
situação hipotética de investigação que resultou na injusta condenação e prisão 
de uma quimera humana, por ser desconhecida essa condição. Futuramente, 
considerando que se trata de uma prova nova, não apreciada anteriormente, é 
possível que seu caso seja reaberto e que se busque, por meio de novos exames, 
comprovar a condição de quimera e afastar a possibilidade de ter praticado algum 
crime67. 

Por outro lado, o desconhecimento do quimerismo também pode inocentar 
um culpado que realmente concorreu para o crime. Supondo que um DNA é 
encontrado na cena de um crime e ao se realizar o exame para identificar o suposto 
culpado o teste de DNA tenha um resultado negativo e incompatível. Por ser uma 
quimera e por ser essa condição desconhecida, ainda que o agente seja de fato o 
autor do crime, o resultado do exame pode dispor de forma diferente. Com essa 
incompatibilidade nos exames, as investigações poderiam ser prejudicadas e outras 
hipóteses descartadas68 (GRANZEN, 2014). 

Paralelo a isso, há também a possibilidade de se descartar um agente portador 
do quimerismo e que de fato teve culpa, o que pode significar na responsabilização 
65  GRANZEN, Robert Russell. The Human Chimera: Legal Problems Arising From Individuals with Multiple Types 

of DNA (2014). Law School Student Scholarship. Paper 485. Disponível em: http://scholarship.shu.edu/stu-
dent_scholarship/485. Acesso em: 14 out. 2019, p. 4.

66  Ibidem, p. 4-5.
67  RAMOS, Op. Cit., p. 113-114.
68  GRANZEN, Op. Cit.
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de outra pessoa, por sua vez inocente. Se houver outra pessoa que também era 
investigada, por exemplo, um vizinho, amigo ou companheiro, ela poderia ser 
acusada por outras formas de evidências e circunstâncias que a conectem ao crime, 
visto que o autor “quimérico” será facilmente evitado como suspeito quando houver 
incompatibilidade genética em virtude do exame de DNA69.

Assim, para os casos de quimeras humanas, o exame de DNA deve ser mais 
criterioso, podendo ser realizado com material de diferentes tecidos do corpo, 
por exemplo, de maneira a evitar situações que possam favorecer ou prejudicar as 
quimeras. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aceitação do exame de DNA pela população e pelos magistrados foi 
imediata, tendo sido implantada a utilização do exame nos processos cíveis e 
criminais, dentro das provas periciais.

Se aprovado “pacote anticrime”, proposto pelo ministro Sergio Moro, que 
prevê a coleta do DNA de condenados por crimes graves e violentos no momento 
do ingresso na prisão, não sendo mais necessário aguardar o trânsito em julgado 
da decisão condenatória para identificação do perfil genético mediante extração 
de DNA – ácido desoxirribonucleico, os perfis genéticos desses indivíduos serão 
inseridos no Banco de Perfis Genéticos Criminais para posterior confrontação dos 
materiais genéticos, ampliando e melhorando a utilização desse instrumento. 

Porém, em que pese a importante utilização desse meio de prova, observe-se 
que a mesma deve ser utilizada com cautela, não podendo considerar a condenação 
de uma pessoa com base unicamente do exame de DNA do material genético 
colhido na cena do crime, já que existem inúmeros casos de falha do exame de 
DNA, da coleta de materiais, da subjetividade de interpretação da amostra de DNA e 
bem como fenômenos genéticos como o quimerismo, os gêmeos univitelinos, entre 
outros, que impedem se chegar a conclusão do responsável pelo crime.

Tanto no processo civil como no processo penal, o magistrado tem dado 
valor máximo à prova de DNA, sem estruturá-la nos critérios de valoração. A certeza 
e confiança atribuídas ao exame pesam, até mesmo pelo caráter especial da prova 
pericial, porém deve sempre estar em conformidade com o contexto e conteúdo 

69  GRANZEN, Op. Cit.



Revista Jurídica Cesumar  - Mestrado, v. 19, n. 3, p. 777-822, set./dez. 2019 - e-ISSN 2176-9184  818

produzido em juízo. 
Não pode o juiz ignorar os avanços científicos, porém não pode estabelecer 

valor maior ao merecido efetivamente. Assim, não se pretende negar as contribuições 
do exame de DNA nos procedimentos judiciais, não só no Brasil, mas no mundo, 
nem muito menos atestar a sua invalidade geral em comprovar fatos biológicos reais. 

O resultado do exame DNA para fins criminais possui grande importância e 
deve ser analisado e sopesado com um conjunto de outras provas processuais que 
corroborem para a assertiva de que determinado sujeito é o autor/responsável pelo 
crime ocorrido, sob pena de causar injustiças.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho reside em abordar algumas premissas da 
Teoria Complexa do Direito (TCD) quanto à ciência jurídica e ao fenômeno jurídico 
propriamente dito, com vistas a sintetizar peculiaridades distintas das demais 
proposições teóricas de maior projeção nos cenários acadêmico e forense brasileiros. 
Registrou-se que a TCD enfoca a importância de se conferir cientificidade ao estudo 
dos fenômenos jurídicos ou, ao menos, subsidiariamente, de se empreender 
esforços para a coleta e leitura de dados empíricos que possam auxiliar e justificar a 
produção legislativa e judicial do direito. Foi anotado que a teoria examinada adota 
base epistemológica pós-positivista, bem como, quanto ao seu objeto de pesquisa, 
apresenta uma rearticulação dos elementos centrais de compreensão do fenômeno 
jurídico. Quanto à metodologia empregada, destaca-se que na fase de investigação 
foi utilizado o método indutivo, na fase de tratamento de dados o cartesiano, e o 
texto final foi composto na base lógica dedutiva. Nas diversas fases da pesquisa, 
foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, do conceito operacional e da 
pesquisa bibliográfica. 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria complexa do direito; Epistemologia; Fenômeno jurídico.

PREMISES FOR THE COMPLEX THEORY OF LAW 

ABSTRACT: Several premises of the Complex Theory of Law (CTL) on juridical 
science and the juridical phenomenon are analyzed to synthesize peculiarities 
distinct from other theoretical propositions of greater importance within the 
Brazilian academic and court stance. CTL focuses on the importance of conferring 
a scientific stance to the study of juridical phenomena or, at least, as a subsidiary, 
for the collection and interpretation of empirical data that aid and justify legislative 
and juridical production of law. Theory adopts a post-positivist epistemology and, 
with regard to the research object, it presents a re-articulation of central elements 
for the understanding of the juridical phenomenon. The inductive method was 
employed during the investigation phase and the Cartesian method was employed 
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for the treatment of data. The final text was composed on a deductive logical basis. 
Reference, category, operational concept and bibliographical research techniques 
were employed within the different research phases. 

KEYWORDS: Complex theory of law; Epistemology; Juridical phenomenon. 

PREMISAS DE LA TEORÍA COMPLEJA DEL DERECHO

RESUMEN: El objetivo de este estudio está en abordar algunas premisas de la Teoría 
Compleja del Derecho (TCD) en relación a la ciencia jurídica y al fenómeno jurídico 
propiamente dicho, con objetivo a sintetizar peculiaridades distintas de las demás 
proposiciones teóricas de mayor proyección en los escenarios académico y forense 
brasileño. Se registró que la TCD enfoca la importancia de conferirse cientificidad al 
estudio de los fenómenos jurídicos o, al menos, subsidiariamente, de emprenderse 
esfuerzos a la recolecta y lectura de datos empíricos que puedan ayudar y justificar 
la producción legislativa y judicial del derecho. Se apuntó que la teoría examinada 
adopta base epistemológica post positivista, así como, en lo que se refiere a su 
objeto de investigación, presenta una rearticulación dos elementos centrales de 
comprensión del fenómeno jurídico. La metodología empleada, se subraya que en 
la fase de investigación se utilizó el método inductivo, en la fase de tratamiento de 
datos el cartesiano y el texto final fue compuesto en la base lógica deductiva. En 
las diversas fases de la investigación, se accionaron las técnicas del referente, de la 
categoría, del concepto operacional y de la investigación bibliográfica.

PALABRAS CLAVE: Teoría compleja del derecho. Epistemología. Fenómeno jurídico.

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente texto é abordar algumas premissas da Teoria Complexa 
do Direito (TCD) quanto à ciência jurídica e ao fenômeno jurídico propriamente 
dito, extraídas de outras teorias de perfil pós-positivista, mas rearticuladas em um 
conjunto relativamente distinto das demais proposições teóricas de maior projeção 
nos cenários acadêmico e forense brasileiros.

Outrossim, este texto sintetiza argumentos derivados de textos anteriores 
sobre a TCD, a qual consiste em uma proposição pós-positivista de paradigma 
para a ciência jurídica que se apresenta como alternativa para superar as críticas 
formuladas perante o modelo do positivismo jurídico, evitando retrocesso ao padrão 
do jusnaturalismo, no tocante às suas quatro plataformas elementares, consistentes 
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nas teorias da norma, das fontes, do ordenamento e da decisão02. 
A pesquisa se justifica por se tratar de uma proposição teórica alternativa 

àquelas de maior projeção nas academias e na atividade operacional jurídica, a 
exemplo da abordagem juspositivista de Luigi Ferrajoli e dos desenvolvimentos pós-
positivistas de Robert Alexy, Ronald Dworkin e Richard Posner. Importa salientar 
que o interesse por esta alternativa específica é majorado em razão da divulgação de 
sua origem em tese de doutorado agraciada com menção honrosa pela Fundação de 
Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)03. Outrossim, 
revela-se adequado verificar seus pontos de divergência e convergência com estes 
diferentes pontos de vista sobre o direito, de modo a viabilizar a checagem de sua 
eficácia nos campos descritivo e prescritivo, mormente considerando o sistema 
jurídico brasileiro.

Para o atingimento desta finalidade, o desenvolvimento do presente texto 
foi divido em duas partes complementares. 

Na primeira delas, objetiva-se tratar das premissas teóricas referente à 
perspectiva do estudo do direito, ou seja, discorre-se sobre aspectos epistemológicos, 
de modo a permitir compreender a posição da TCD com relação à ciência jurídica. 

Na subsequente, de outro lado, cuida-se das bases da teoria em tela 
especificamente quanto ao seu objeto de estudo, com a finalidade de esclarecer os 
pontos centrais da sua abordagem quanto ao direito propriamente dito.

Encerrado este exame, espera-se apresentar uma breve síntese dos 
elementos de fundo teórico centrais da TCD, viabilizando, assim, uma compreensão 
desta diferente perspectiva quanto à ciência jurídica e ao direito, a ser comparada 
com as demais vertentes teóricas mais conhecidas.

Quanto à metodologia empregada, destaca-se que na fase de investigação 
foi utilizado o método indutivo, na fase de tratamento de dados o cartesiano, e o 
texto final foi composto na base lógica dedutiva. Nas diversas fases da pesquisa, 
foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, do conceito operacional e da 
pesquisa bibliográfica04.

02  ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. Teoria complexa do direito. 3 ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2019; e, ZANON 
JUNIOR, Orlando Luiz. Curso de filosofia jurídica. 2. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2019, p. 185-196 e 405-
449.

03  Conforme a Portaria n. 142, publicada na seção 1 do Diário Oficial da União de 04 de outubro de 2013, p. 
58-61.

04  PASOLD, César. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 14 ed. São Paulo: Conceito, 2018.
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1.1 PERSPECTIVAS DA TCD SOBRE O ESTUDO DO DIREITO

Este primeiro item do texto trata das premissas da Teoria Complexa do 
Direito (TCD) no concernente ao estudo do direito, ou seja, discorre-se sobre alguns 
de seus aspectos epistemológicos, de modo a permitir compreender a sua posição 
com relação à ciência jurídica.

A consideração inicial sobre este ponto é no sentido de que a TCD enfoca 
uma abordagem descritiva da realidade do fenômeno jurídico para, somente após 
a validação estatística dos fatos, estabelecer soluções normativas e preditivas para a 
produção legislativa e judicial do direito.

Sob este ponto de vista, a proposição teórica em análise defende a viabilidade 
da produção científica de teorias jurídicas e, de forma subsidiária, em atenção às 
críticas quanto ao reconhecimento de cientificidade a este campo do conhecimento, 
apresenta argumentos para, ao menos, justificar o esforço de se produzir 
conhecimento sobre temas jurídicos com apoio em bases técnicas, mormente 
mediante metodologia similar às demais ciências, de modo a evitar a exclusividade 
ou predominância do emprego de argumentação puramente metafísica.

Quanto à viabilidade de se conferir o status científico ao estudo do direito, 
a proposição em exame se baseia em fundamento epistemológicos pós-positivistas 
(ou, acaso se preferir, pós-popperianos), com especial destaque para a estrutura das 
revoluções científicas desenvolvida por Thomas Kuhn.

Abre-se espaço para lembrar que, segundo o referido autor, a cientificidade 
não está fundamentada em um princípio lógico universal que permita separar 
as asserções válidas das especulações metafísicas, a exemplo do postulado 
neopositivista da verificabilidade, cunhado pelo Círculo de Viena05. Diferentemente, 
as teorias científicas são incomensuráveis e se desenvolvem com base na construção 

05  WAAL, Cornelis. Sobre pragmatismo. São Paulo: Loyola, 2007. p. 197: “Em suma, para os positivistas lógicos, 
o significado de uma proposição é seu método de verificação. Essa visão é conhecida como verificacionismo, 
e o critério de significado dos positivistas lógicos é chamado de princípio da verificabilidade ou o princípio 
de verificação. [...] Os positivistas lógicos primeiro mantinham uma versão forte do princípio segundo a qual 
uma afirmação é significativa se e somente se é possível mostrar conclusivamente sua verdade ou falsidade 
relacionando-a a experiências sensíveis. [...] Versões mais tardias do princípio de verificação afrouxaram a exi-
gência de que para uma afirmação ser significativa devemos ser capazes de demonstrar conclusivamente que 
ela é verdadeira ou falsa”. E REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. História da filosofia: de Freud à atualidade. V. 
7. São Paulo: Paulus, 2006. p. 119: “O princípio da verificação é um princípio tornado próprio pelos neoposi-
tivistas do Círculo de Viena para separar as asseções sensatas das ciências empíricas das asserções insensatas 
das várias metafísicas ou também das fés religiosas. [...] Isso equivale a dizer que têm sentido unicamente as 
proposições que podem ser factualmente verificadas; por conseguinte, as proposições que não podem ser 
verificadas são privadas de sentido. É oportuno observar aqui que dizer de uma proposição que ela é privada 
de sentido não significa afirmar que ela é falsa, mas exatamente que é privada de sentido”.
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de argumentos plausíveis, embora se registre a tendência de negação de teses sem 
qualquer supedâneo na observação empírica06. 

Em obra amplamente conhecida, Kuhn argumentou que as proposições 
científicas são elaboradas com apoio em matrizes disciplinares, predominante entre 
os especialistas da área, as quais fixam os contornos das pesquisas em cada momento 
histórico. Enquanto este piso paradigmático se apresentar adequado e suficiente 
para a solução dos problemas, ele tende a se manter em predominância, até 
quando contestado por uma questão insolúvel, que inviabiliza o regular andamento 
das pesquisas. Então, para ultrapassar esta limitação, o modelo de pensamento 
predominante é desafiado por outras proposições teóricas, geralmente elaboradas 
pelos pensadores recém-ingressos naquele campo de conhecimento. A tese que 
conseguir superar a problemática representará um salto teórico na respectiva área 
e, assim, tenderá a reger as discussões respectivas, até que eventualmente seja 
encontrada outra anomalia07.

Com supedâneo nesta teoria, a TCD justifica seja conferida cientificidade ao 
estudo do direito, haja vista que, da mesma forma que as demais áreas de pesquisa, está 
voltado ao desenvolvimento de argumentos racionais para a descrição e a prescrição 
sobre os problemas específicos do seu campo de análise, mais especificamente, 
a regulação da tomada de decisões com impacto em sociedade. Nesta linha de 
raciocínio, um pesquisador dedicado aos estudos jurídicos é tão cientista quanto um 
biólogo ou químico, porquanto igualmente trabalha na construção de argumentos 
para a sustentação de paradigmas (bases teóricas)08. 

Sem embargo, segundo os critérios pós-positivistas antes delineados, 
a atividade é considerada científica por pautar-se em metodologia para viabilizar 
argumentos em prol de um consenso no seio da comunidade de cientistas, de 
modo a articular ainda mais o modelo disciplinar vigente ou apresentar alternativas 

06  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. V 1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003. p. 281: “A correção de juízos normativos não pode ser explicada no sentido de uma teoria da verdade 
como correspondência, pois direitos são uma construção social que não pode ser hipostasiada em fatos. ‘Cor-
reção’ significa aceitabilidade racional, apoiada em argumentos. Certamente a validade de um juízo é definida 
a partir do preenchimento das condições de validade. No entanto, para saber se estão preenchidas, não basta 
lançar mão de evidências empíricas diretas ou de fatos dados numa visão ideal: isso só é possível através do 
discurso – ou seja, do caminho de uma fundamentação que se desenrola argumentativamente”.

07  KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2009. p. 9-17.
08  ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. Teoria complexa do direito. 3 ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2019. p. 43-54.



Revista Jurídica Cesumar  - Mestrado, v. 19, n. 3, p. 825-852, set./dez. 2019 - e-ISSN 2176-9184   830

racionais para sua superação, na totalidade ou em algum ponto09.
De outro lado, a tese em análise não desconsidera o posicionamento de 

pensadores que renegam a qualidade científica (ou seja, o status de ciência) aos 
estudos jurídicos, geralmente sob a alegação de ser inviável o estudo empírico sobre 
um material político artificialmente criado pelo homem, porquanto marcado pela 
ligação com discussões valorativas e morais, insuscetíveis de confirmação mediante 
experimentação, mormente diante da ausência de uma metodologia específica e 
viável para tanto.

Como já mencionado acima, a construção teórica em tela apresenta 
discordância com relação a estas críticas, ao optar por uma visão pós-popperiana de 
ciência e, assim, refutar o princípio universal da correspondência entre asserção e 
fato para atribuição de status científico a determinada área de estudos. De qualquer 
modo, registra que a negação de tal qualidade às pesquisas jurídicas não prejudica 
o seu conteúdo de fundo quanto ao fenômeno jurídico, haja vista que a respectiva 
argumentação permanece sustentável ainda que se opte pela classificação como um 
ramo da filosofia. Assim, a alternativa pela rejeição de cientificidade ao estudo do 
direito implica, tão somente, a substituição da expressão ciência jurídica por outra, 
como teoria ou filosofia jurídica10.

Mesmo assim, há insistência no sentido de ser altamente recomendável um 
esforço de seriedade e coerência no desenvolvimento de pesquisas científicas nesta 
área específica, de modo a que os juristas ultrapassem discussões superficiais baseadas 
em slogans arraigados, carentes de embasamento fático, para buscar a justificação 
empírica de suas teses, ainda que mediante o emprego de ferramentas geralmente 
utilizadas por economistas, psicólogos, sociólogos e outros pesquisadores. 

Isto porque, atualmente, de um lado 
é grande demais a fração investida na formulação e elaboração 
de teorias normativas abstratas, e pequena demais a que 
vai para o desenvolvimento e aplicação de teorias sociais 
científicas e para a coleta de dados acerca da operação real 
do sistema jurídico, de seus custos e outras consequências11. 

09  DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 17: “O direito é, sem dúvida, um 
fenômeno social. Mas sua complexidade, função e consequências dependem de uma característica especial de 
sua estrutura. Ao contrário de muitos outros fenômenos sociais, a prática do direito é argumentativa. Todos 
os envolvidos nessa prática compreendem que aquilo que ela permite ou exige depende da verdade de certas 
proposições que só adquirem sentido através e no âmbito dela mesma; a prática consiste, em grande parte, 
em mobilizar e discutir essas proposições”.

10  ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. A desvinculação da tese das fontes sociais do argumento da separação entre 
moral e direito. Direito e Paz, São Paulo, n. 38, p. 41-61, 2018. p. 44.  

11  POSNER, Richard Allen. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. XVII.
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Outrossim, sob o prisma da TCD, é necessário maior enfoque na abordagem 
estatística dos impactos das regulações na sociedade e na economia, para pautar a 
atividade jurígena em dados concretos e, assim, “fazer o direito voltar a ser uma 
ciência social, uma ciência preocupada com homem e não um ramo da literatura que 
interpreta normas jurídicas abstratas”12.

De qualquer modo, não é ocioso asseverar que a importância conferida pela 
teoria em tela ao embasamento empírico não tem o condão de renegar a discussão 
política quanto aos princípios axiológicos a serem incentivados com a atividade 
jurígena. Trata-se de uma leitura qualitativa dos dados, inerente a qualquer campo 
científico, cuja importância é inafastável quando em voga o empreendimento de 
regulação do comportamento humano com vistas à pacificação social. 

Com efeito, o objetivo do viés experimental não é “reduzir a dimensão 
axiológica do direito a um punhado de números, nem muito menos almeja substituir 
as decisões humanas por modelos matemáticos”13. Ao contrário, objetiva-se acentuar 
que os “resultados da investigação sobre o mundo como ele é trazem informações 
relevantes sobre o que devemos fazer para aproximá-lo daquilo que gostaríamos que 
fosse”14. 

Fixada a premissa quanto à importância de se conferir cientificidade ao 
estudo do direito, sem descuidar do seu complemento político, cabe tratar de 
cinco abordagens epistemológicas da teoria complexa do direito, quanto às duplas 
descrições ou prescrição, juízo de fato ou de valor, postura do observador ou 
participante, ser ou dever-ser e, ainda, descoberta ou justificação.

A descrição e a prescrição compõem as duas faces das pesquisas científicas, 
as quais visam oferecer uma leitura da realidade e, também, apresentar proposições 
normativas para interação fática. 

Embora exista entendimento no sentido de que os estudos científicos devem 
compreender apenas descrições sobre a natureza, esquivando-se de prescrições, 
gradualmente ganha peso o argumento de que ambos os aspectos são indissociáveis. 
Sem embargo, o cientista embarca em um empreendimento voltado não apenas à 
compreensão da realidade, mas também busca soluções para lidar com ela, senão 
direcioná-la para atingir determinados objetivos, mormente em se tratando de uma 

12  NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a estatística pode reinventar o direito. São Paulo: RT, 2016. p. 179.
13  Ibidem, p. 173.
14  Idem
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ciência social aplicada15.
Sob esta perspectiva, destaca-se o “enfraquecimento da distinção entre 

linguagem descritiva e perceptiva e, relacionado com isso, à reivindicação do caráter 
prático da teoria e da ciência do direito, as quais não podem reduzir-se a discursos 
meramente descritivos”16. 

Exemplificativamente, um químico pode coletar dados que, tratados de 
acordo com seu paradigma de entendimento, descrevem determinado movimento 
de corpos no tempo e no espaço, conforme a influência da gravidade, bem como, 
simultaneamente, prescrever fórmulas que referem estas leis universais, para o fim 
de aparelhar futuros estudos. De forma similar, um cientista jurídico pode efetuar a 
leitura de dados sociais, baseados em pesquisas sociológicas pautadas em coleta de 
dados estatísticos e, com base em tal material, não apenas narrar sua percepção, mas 
também propor dispositivos normativos que tendem a influenciar o comportamento 
de determinada comunidade17.

Daí que, segundo a TCD, a ciência jurídica envolve tanto descrição como 
também prescrição, por vezes sendo dificultoso separar estas suas duas faces. Não 
se nega que “essa afirmação pode soar como uma platitude, mas para o direito ela 
ainda expressa uma verdade nem sempre lembrada: um esforço científico sério 
precisa primeiro investigar a realidade para depois propor soluções”18.

De modo similar ao acima exposto, a diferenciação entre juízos de fato e 
de valor refere a proposição de que os conteúdos científicos devem consistir em 
análises descritivas da realidade, sem avaliações axiológicas. O argumento tem a 
louvável intenção de evitar que as posições morais ou políticas do cientista interfiram 
em sua leitura dos fatos e, outrossim, influenciem suas conclusões técnicas. 
15  FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: teoría del derecho y de la democracia. V 1. Madrid: Trotta, 2011. p. 36: 

“Además, la teoría, no a pesar de ser, sino precisamente por ser lógicamente coherente y avalorativa en su 
desarollo, desempeña un papel normativo - en el sentido que hasta aquí se ha mostrado - y no meramente 
descriptivo respecto a su objeto”.

16  ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar, 2014. p. 72.
17  REGLA, Josep Aguiló. Teoria geral das fontes do direito. Lisboa: Escolar, 2013. p. 227: “O discurso sobre o 

Direito com pretensões puramente descritivas apresenta limitações graves que tem que ver com a sua utilidade 
(o para quê) e os seus destinatários (o para quem). Com efeito, uma teoria do Direito assim concebida detém-
-se, onde, na realidade começam os problemas dos juristas práticos. É, pode dizer-se, uma teoria construída 
sobre as regularidades observadas em torno dos chamados casos claros, os que não levantam problemas aos 
juristas. Mas, quando as coisas não são claras, quando o jurista depara com um problema normativo (do 
gênero ‘como interpretar o artigo x da lei y?’, ‘a acção r constitui um caso de abuso de direito?, ‘a acção z 
é abrangida pela norma p?’) a teoria do Direito fica silenciosa, nada tem para dizer. Poder-se-ia pensar que 
uma teoria com pretensões puramente descritivas não teria, na realidade, motivo para calar-se, visto o que se 
deveria fazer perante um caso difícil não é diferente do que se deveria fazer perante um caso fácil: em ambos 
os casos tratar-se-ia de descrever. Mas aqui é onde reside o seu ponto fraco, porque na realidade nada há para 
descrever”.

18  NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a estatística pode reinventar o direito. São Paulo: RT, 2016. p. 29.



Zanin Junior - Premissas da teoria complexa do direito 833

Muito embora esta recomendação seja uma constante nos estudos 
epistemológicos, porquanto visa evitar confusões entre dados fáticos e sua 
interpretação, a TCD considera que o encarregado de conduzir as pesquisas 
científicas é um ser humano voltado a um objetivo e, portanto, as fronteiras 
entre as considerações fáticas e valorativas podem se obnubilar, de modo a exigir 
uma orientação adicional, consistente no esforço crítico nas leituras sobre os 
conhecimentos produzidos, notadamente no campo jurídico19. 

Seguindo a mesma linha das distinções anteriores, considerável parcela 
da doutrina jurídica diferencia as perspectivas do observador e do participante 
(ou agentes externo e interno), conforme estejam ou não diretamente envolvidos 
no contexto sobre o qual a pesquisa científica se desenvolve. Novamente aqui, a 
questão gira em torno da esquiva de opiniões morais e políticas, optando-se pela 
postura de um terceiro externo e isento, não implicado nos fatos que são objeto de 
sua pesquisa.

Sobre este ponto específico, a TCD destaca a difícil implementação concreta 
desta diferenciação, haja vista que um cientista muito dificilmente consegue se colocar 
efetivamente na posição de um observador externo ao tentar descrever e prescrever 
cálculos sobre um determinado fenômeno, haja vista que simultaneamente é um 
partícipe da empreitada para conhecer e resolver o tema. Nessa linha de raciocínio, 

a descrição de um cientista como alguém completamente 
imparcial, neutro e sem desejos é bastante imprecisa. É verdade 
que os cientistas não devem corromper experimentos para 
garantir que se produzam os resultados previstos. Todavia, [o 
pragmatista William] James explica que as decisões científicas 
são produzidas apenas porque as pessoas têm de solucionar 

problemas 20. 

Esta situação se torna ainda mais latente em se tratando do fenômeno 
jurídico, porque o jurista é geralmente um membro da comunidade humana sobre a 
qual incidem os padrões de conduta em análise ou em construção. 

Considerando isto, Richard Posner afirma que “só os ingênuos pensam 
que as decisões dessas causas são predominantemente determinadas por métodos 
de investigação desinteressados, apolíticos e ‘independentes das tendências do 
19  NUNES, Op. cit., p. 52-53.
20  SHOOK, John Robert. Os pioneiros do pragmatismo americano. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 128.
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observador’”21.
Prosseguindo, cabe tratar da distinção entre ser ou dever-ser, a qual é de 

relevância destacada para os estudos jurídicos, pois separa as abordagens sobre a 
eficácia dos padrões jurídicos em sociedade (o que é) e os efeitos que deveria gerar 
(o que deveria ser).

Embora esta bifurcação remonte aos trabalhos de Maquiavel sobre ciência 
política22 e de Windelband quanto à imputação jurídica23, ganhou notável destaque 
entre os juristas mediante o trabalho de Kelsen, que separou as ciências causais 
(física, química, biologia e outras) das voltadas à imputação (para ele, a ética e a 
ciência jurídica)24.

Segundo a TCD, a partir da referida lição kelseniana, os desenvolvimentos da 
ciência jurídica não devem confundir esta díade apenas como mais uma perspectiva 
sobre a dualidade entre descrição da realidade e prescrição sobre ela, tampouco 
como uma mera diferenciação adicional entre juízos de fato e de valor. 

Alternativamente, a proposição teórica em tela recomenda que esta díade, 
ser e dever-ser, passe a refletir que os padrões de julgamento são criados segundo 
uma análise preditiva de efeitos que podem não se concretizar. Notadamente, os 
dispositivos normativos apresentam diretrizes de conduta que, eventualmente, não 
surtem os resultados previstos, por diversos motivos, razão pela qual a estatística 
ganha relevância nos estudos jurídicos, em detrimento de leituras determinísticas. 

Sob esta ótica, “adotar uma conduta antijurídica não causa a sanção no 
sentido determinístico, até porque a aplicação da sanção precisa ser mediada por 
uma autoridade, que pode se omitir”25.

Ao final, importa tratar da diferenciação entre os contextos da descoberta 

21  POSNER, Richard Allen. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 324.
22  REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. História da filosofia: Do Humanismo a Descartes. V. 3. São Paulo: Paulus, 

2004. p. 93-94: “Ela não apenas demonstrava a divisão entre ‘ser’ (as coisas como elas efetivamente são) e 
‘dever ser’ (as coisas como deveriam ser para se conformarem aos valores morais), mas também elevava essa 
divisão a princípio e a colocava como base da nova visão dos fatos políticos. [...] No que se refere ao realismo 
político, é básico o capítulo XV de O Príncipe (escrito em 1513, mas publicado somente em 1531, cinco anos 
após a morte do autor), que discute o princípio de que é necessário se ater à ‘verdade efetiva das coisas’, sem 
se perder na busca de como as coisas ‘deveriam’ ser; trata-se, em suma, da divisão entre ‘ser’ e ‘dever ser’”.

23  REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. História da filosofia: de Nietzsche à Escola de Frankfurt. V. 6. São Paulo: 
Paulus, 2005. p. 24: “Portanto, a filosofia não tem por objeto os juízos de fato, mas Beurteilungen, isto é, juízos 
valorativos do tipo ‘esta coisa é verdadeira’, ‘esta coisa é boa’, ‘esta coisa é bela’. E é assim que os valores – 
que tem precisamente validade normativa – distinguem-se das leis naturais: a validade das leis naturais é a 
validade do Müssen, a validade empírica de não poder ser de outro modo; a validade das normas ou valores é 
a do Sollen, isto é, do dever ser”.

24  KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986.
25  NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a estatística pode reinventar o direito. São Paulo: RT, 2016. p. 72.
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e da justificação. O primeiro deles diz respeito à fase intelectual de construção de 
uma resposta para a resolução de determinado problema. Este momento ainda não 
é plenamente compreendido, porém, estudos mais recentes sobre o funcionamento 
do cérebro apontam para o elevado impacto de questões axiológicas na tomada 
de decisões. De outro lado, o segundo estágio é o da construção de justificativas 
para a sustentação de determinada opção, mediante a articulação de argumentos 
relevantes26.

De acordo com a TCD, não se trata de um marco absoluto, comportando 
atenuação, mormente sob a ótica do juiz, encarregado de produzir uma decisão para 
a resolução de um caso concreto.

Sem embargo, 

ao deparar com um caso, inicia-se o processo de descoberta do 
magistrado, em que intuições podem ter um papel importante. 
Porém, o processo de descoberta inclui a necessidade de 
justificação: o juiz precisa primeiro convencer a si mesmo 
de que a escolha que intuiu faz sentido. Para tanto, reúne 
argumentos que articulem juízos de valor que permitem 
defender sua escolha como jurídica, justa ou razoável27. 

Daí que, segundo Atienza,

a distinção entre as razões explicativas e as justificativas (em 
que consiste a distinção entre contexto de descoberta e 
contexto de justificação) parece estar feita na perspectiva de 
um observador externo, digamos, de um jurista teórico ou 
de um sociólogo. Mas poderia ser efectuada na perspectiva 
do próprio juiz? Provavelmente não, ou pelo m enos não da 
mesma maneira28.

E, ainda conforme o mesmo autor, 

é importante darmo-nos conta de que a distinção entre o 
contexto da descoberta e o de justificação não coincide 

26  ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar, 2014. p. 128-137.
27  HORTA, Ricardo de Lins; COSTA, Alexandre Araújo. Das teorias da interpretação à teoria da decisão: por uma 

perspectiva realista acerca das influências e constrangimentos sobre a atividade judicial. Opinião Jurídica, 
Fortaleza, n. 20, p. 271-297, jan./jun. 2017. p. 290.

28  ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar, 2014. p. 253.
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exatamente como a que pode fazer-se entre o discurso 
descritivo e prescritivo: pois tanto podemos descrever como 
os juízes chegam a tomar uma decisão (quais são os factores 
determinantes), como também prescrever como deveriam fazê-
lo; e, no plano da justificação, é possível descrever as razões 
justificativas que os juízes deram, assim como prescrever quais 
deveriam ter sido essas razões29.

Em síntese, a TCD enfoca a importância de se conferir cientificidade ao 
estudo dos fenômenos jurídicos ou, ao menos, subsidiariamente, de se empreender 
esforços para a coleta e leitura de dados estatísticos que possam auxiliar e justificar 
a produção legislativa e judicial do direito. Adicionalmente, faz-se uma leitura 
específica das díades descrição ou prescrição, juízo de fato ou de valor, postura do 
observador ou participante, ser ou dever-ser e, ainda, descoberta ou justificação, 
ante seu impacto na ciência jurídica.

2 ABORDAGEM DA TCD AO FENÔMENO JURÍDICO

Neste segundo item, trata-se das bases da TCD especificamente quanto 
ao seu objeto de estudo, com a finalidade de esclarecer os pontos centrais da sua 
abordagem quanto ao direito propriamente dito.

Inicialmente, importa assinalar que o modelo teórico recebeu considerável 
legado juspositivista, notadamente nos pontos em que representou uma vantagem 
significativa em face da matriz teórica jusnaturalista, mais precisamente, primeiro, na 
aceitação da tese da natureza social e artificial das fontes jurídicas (social fact thesis, 
social sources of the law ou auctoritas, non veritas facit legem), e, segundo, quanto 
ao postulado da vinculação do intérprete aos textos normativos (mas não às regras 
jurídicas), porquanto ambos majoram significativamente o grau de certeza quanto à 
previsibilidade da adequação das condutas ao direito.

Quanto à primeira vantagem (natureza artificial e social das fontes 
jurídicas), cabe assinalar que o Positivismo Jurídico teve o mérito de superar a ficção 
jusnaturalista de que seria viável a captação intelectual de direitos naturais, os quais 
estariam supostamente flutuando no espaço para serem descobertos (floating out 
there). Os juspositivistas estão corretos no ponto em que afirmam que as origens do 

29  ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar, 2014. p. 129.



Zanin Junior - Premissas da teoria complexa do direito 837

direito decorrem de uma construção social, voltada à limitação das possibilidades de 
deliberações em uma determinada comunidade30. Outrossim, os padrões decisórios 
em geral são todos decorrentes de uma produção humana, plasmada em textos 
normativos, em princípios jurídicos, na jurisprudência, na doutrina especializada 
ou ainda na moral da comunidade, ainda que alguns destes elementos sejam de 
identificação difícil ou fluída31. Notadamente, com base nos ensinamentos de 
Dworkin, é possível afirmar que não existem direitos morais ou jurídicos extraíveis 
da natureza, mediante observação ou ponderação intelectual, da mesma forma que 
não existem partículas morais (morons) ou jusnaturalísticas (jusnaturons) que 
possam ser captadas, além de prótons, nêutrons, elétrons e outros, para permitir a 
aferição de deveres e prerrogativas jurídicas32.

No concernente à segunda vantagem (vinculação do intérprete aos textos 
normativos), cabe assinalar que a positivação dos critérios de julgamento em 
diplomas oficiais foi historicamente concebida justamente para vencer as incertezas 
decorrentes do emprego do denominado direito natural, cuja identificação dependia 

30  REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 80: “Que o direito seja fato 
histórico-cultural, eis um ponto com o qual estou de pleno acordo: mas, é fato histórico-cultural ou produto 
de vida humana objetivada, somente enquanto os fatos humanos se integram normativamente no sentido de 
certos valores”. GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 20: 
“Nível de um todo complexo – a estrutura social global –, o direito nela se compõe e resulta da sua própria 
interação com os demais níveis desse todo complexo. […] Produto cultural, o direito é, sempre, fruto de uma 
determinada cultura. Por isso não pode ser concebido como um fenômeno universal e atemporal”. PECES-
-BARBA, Gregorio. FERNÁNDEZ, Eusebio. ASÍS, Rafael de. Curso de teoría del derecho. 2 ed. Madrid: Marcial 
Pons, 2000. p. 18: “Cuando afirmamos que el Derecho es un fenómeno humano, estamos diciendo dos cosas 
a la vez: el Derecho es un producto humano, por una parte, regula comportamientos humanos, por outra. El 
Derecho es producido por los seres humanos em el marco de diversos circunstancias y contextos históricos”. E 
SANCHÍS, Luis Prieto. Apuntes de teoría del derecho. 5 ed. Madrid: Trotta, 2010. p. 28: “Más bien al contraria, 
el Derecho puede ser concebido como un artificio, una construcción humana de carácter histórico (no natu-
ral) que responde a variabiles intereses y necesidades”. E, p. 151: “Ésta es tal vez una de las tesis positivistas 
(del positivismo metodológico o conceptual) menos controvertidas: el Derecho es un producto social cuyo 
origen (cuya fonte) no está fuera de la sociedad, sino dentro de ella, em la práctica real de sus componentes”.  

31  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. V 1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003. p. 196-197: “Normas morais que regulam uma convivência racional entre sujeitos capazes de fala e de 
ação não são simplesmente ‘descobertas’, mas construídas”.

32  DWORKIN, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge-MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 
2011. p. 418: “We cannot certify the truth of our value judgments through physical or biological or metaphys-
ical discoveries; no more can we impeach them that way. We must make a case, not supply evidence, for our 
convictions, and that distinction demands a kind of integrity in value that in turn sponsors a different account 
of responsibility. […] It is hard for us, in our time, fully to escape the gravity of scientism and therefore fully 
grasp the independence of value. But remember the most important lesson of Part One: there must be a right 
answer about the best thing to do, even if that answer is only that nothing is” (grifou-se). E, DWORKIN, Ronald. 
Uma questão de princípio. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 252: “Somente poderemos entender 
afirmações e argumentos interpretativos sobre literatura se pararmos de tratá-los como tentativas condenadas 
a relatar significados ontologicamente independentes, espalhados entre os objetos do universo”. Nesta última 
obra, na p. 258: “Na verdade, penso que toda questão da objetividade, que domina tanto a teoria contempo-
rânea nessas áreas, é um tipo de embuste. Deveríamos ater-nos a nosso modo de ser”.
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basicamente de uma postura subjetiva e discricionária do intérprete33. Outrossim, a 
preponderância dos preceitos positivados sobre os demais critérios de julgamento 
promove relevante segurança jurídica e, assim, atende à finalidade precípua do 
direito, consistente em conferir previsibilidade às consequências das condutas 
tomadas em sociedade.

Todavia, isto não significa que os juspositivistas optaram pela preservação 
do valor da segurança jurídica por entender que, pura e simplesmente, é um 
interesse de maior importância quando comparado com todos os demais, a exemplo 
da dignidade da pessoa, da vida, da liberdade, da igualdade e da participação 
democrática, dentre outros. Tal entendimento é uma falácia ou simplificação que 
não leva em conta os efeitos sistêmicos da eficácia jurídica. Ora, não se tratou 
simplesmente de um balanceamento abstrato, em que o braço da balança pendeu 
para certeza e previsibilidade em detrimento de todo o resto. 

A certeza do direito, ao promover a redução do medo proporcionado 
pela incerteza, serve como parâmetro de justiça no sentido formal, de modo a 
consubstanciar condição de possibilidade para promoção dos demais valores 
materiais34. 

Compreendida desta forma, a segurança jurídica se apresenta como 
um paradoxo, haja vista que, simultaneamente, escraviza, ao limitar as opções 
axiológicas, e liberta, ao harmonizar os interesses societários de acordo com uma 
pauta valorativa previsível. 

Com efeito, a pedra de toque para entender a opção pela garantia 
de previsibilidade reside em perceber que todos os valores podem ser mais 
adequadamente tutelados pela ordem jurídica quando os membros da comunidade 

33  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. V 1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003. p. 182: “A contribuição do poder político para a função própria do direito, que é a de estabilizar expec-
tativas de comportamento, passa a consistir, a partir deste momento, no desenvolvimento de uma segurança 
jurídica que permite aos destinatários do direito calcular as consequências do comportamento próprio e 
alheio”.

34  ATIENZA, Manuel. El sentido del derecho. 6 ed. Barcelona: Ariel, 2010. p. 181-182: “La seguridad jurídica 
puede entender-se, em un sentido muy amplio, como la seguridad que nos proporciona el Derecho de prever, 
hasta cierto punto, la conducta humana y las consecuencias de dicha conducta. […] Por seguridad jurídica 
em sentido escricto habría que entender la capacidad de un determinado ordenamiento jurídico para hacer 
previsibiles, seguros, los outros valores, esto es, la igualdad y la liberdad. La seguridad jurídica vendría a ser 
entonces un valor adjetivo com respecto a los outros, de manera que la justicia podría definirse como la 
seguridad de que el Derecho nos proporciona un máximo de liberdad y igualdad” (grifou-se). PECES-BARBA, 
Gregorio. FERNÁNDEZ, Eusebio. ASÍS, Rafael de. Curso de teoría del derecho. 2 ed. Madrid: Marcial Pons, 
2000. p. 325: “Si contemplamos ya a la seguridad jurídica como valor de la ética pública democrática, aparece 
com el objetivo de crear un ámbito de certeza, de saber a qué atenerse, que pretende eliminar el miedo y fijar 
un clima de confianza em las relaciones sociales. Es un mínimo existencial, condición para un orden libre, 
igual y solidario, es decir, para la aparición de los restantes valores” (grifou-se).
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têm condições de prever quais são as opções axiológicas fixadas pelo grupo, mediante 
sua antecedente cristalização positiva em um texto normativo, na jurisprudência ou 
em outro material jurídico.

Apesar desta aderência parcial ao legado juspositivista, nos termos antes 
expostos, a virada pós-positivista merece ser esclarecida a partir da aceitação de uma 
tese reformulada da relação entre direito e moral, ante uma leitura descritivamente 
fiel à realidade dos cenários acadêmico e forense. 

De acordo com a tendência pós-positivista adotada, a vinculação entre 
moralidade e juridicidade não é um fruto da imaginação metafísica, a qual remanesce 
adstrita à proposição jusnaturalista. Diferentemente, há a prevalência do argumento 
de que efetivamente não só o direito positivo, mas também os postulados axiológicos 
são construções culturais da humanidade e, assim, ambas podem representar o 
objeto de pesquisa relevante para o estudo do fenômeno jurídico. 

Nessa linha de pensamento, mesmo Dworkin, considerado defensor do 
uso de postulados morais como critérios de julgamento em casos classificados 
como difíceis ou controversos, afasta qualquer invocação do direito natural. Na 
sua visão, também as considerações morais são decorrentes de construção artificial 
da humanidade, cuja relevância é crucial para a adequada resolução das causas 
judiciais. Isto implica, grosso modo, uma adesão pós-positivista à tese da fonte social 
do direito, ampliando-a para abraçar também a moralidade35.

Igualmente Posner, embora um duro crítico quanto à utilidade das pesquisas 
acadêmicas sobre moralidade política, refere que

toda sociedade e toda subcultura dentro de uma sociedade 
tiveram seu código moral. Este código, porém, sempre foi 
moldado pelas exigências da vida nessa sociedade, e não pelo 
vislumbre de uma fonte superior e universal de obrigações 
morais36.

Aliás, segundo abalizada leitura da visão pragmática de John Dewey, 

35  DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 204-208 e 271-272. Da p. 205: 
“Não pretendo agora ressuscitar a teoria metafísica que, no segundo capítulo, disse que não nos seria útil. 
Não suponho que o componente mental último do universo seja uma mente espectral, onipresente, mais real 
do que as pessoas de carne e osso, nem que devemos tratar o Estado ou a comunidade como uma pessoal 
real, com um ponto de vista distinto, ou mesmo um bem estar próprio, nem que possamos fazer sobre os 
princípios de um Estado a série de perguntas – por exemplo, se os aceitou livremente ou foi enganado, ou se 
os entendeu mal – que podemos fazer sobre aspectos da vida de uma pessoa de verdade”.

36  POSNER, Richard Allen. A problemática da teoria moral e jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 27-28.
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numa democracia, nenhum valor social é fixo e definitivo, e 
sim apenas provisório e falível. Os valores e ideais sociais de 
uma democracia possuem, no entanto, uma existência natural 
objetiva, pois residem na experiência social das pessoas37.

Nessa ordem de ideais, o argumento pós-positivista é no sentido da 
inviabilidade de se cindir os aspectos descritivos e prescritivos de uma ciência, haja 
vista que a produção do conhecimento é um empreendimento humano, voltado à 
resolução de um problema. 

Nesta ótica, são tecidas críticas ao modelo juspositivista, calcadas no 
entendimento de que o direito não é apenas um corpo sistemático de regras 
positivadas em estatutos ou precedentes anteriores, mas consubstancia uma 
atividade criativa de uma resposta resolutiva para um determinado caso concreto, 
calcada em um conjunto de argumentos, dentre eles os de cunho axiológico38. 

Nessa linha de raciocínio, não seria viável (ou mesmo útil) uma abordagem 
científica lastrada apenas no esforço de descrever uma realidade, porquanto todo o 
julgamento envolve a prescrição de uma solução para determinado problema social.

Mais do que isto, além da junção inafastável das fases de prescrição 
e descrição, cabe ainda referir que uma leitura mais fiel da realidade aponta 
inegavelmente para a incidência de influxos morais na atividade decisória. 

Evidentemente, os juspositivistas efetuaram uma abordagem deste aspecto 
do cenário jurídico, esclarecendo que legisladores, juízes e demais operadores dos 
mecanismos do direito efetivamente levam em consideração aspectos morais como 

37  SHOOK, John Robert. Os pioneiros do pragmatismo americano. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 170.
38  NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a estatística pode reinventar o direito. São Paulo: RT, 2016. p. 

27: “[...] uma sentença judicial, é razoável assumir que seu sentido último é produto não só do que a lei diz, 
mas também de um intrincado e complexo conjunto de fatores sociais, econômicos e culturais envolvidos em 
uma elaborado processo psicossocial de convencimento, influenciável por fatores como os valores políticos e 
pessoais do magistrado, a empatia com as partes, a linha de argumentação escolhida por estas, a experiência 
de vida do juiz, a pressão institucional exercida por órgãos de controle do Poder Judiciário, o sentido dos 
precedentes proferidos em casos análogos, dentre inúmeros outros”.
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padrões de julgamento, embora reneguem o caráter jurídico deste procedimento39. 
Na sua visão, o emprego de critérios morais significa o ingresso de padrões externos 
ao direito para fins de justificação de uma decisão judicial. Porém, tal posicionamento 
é criticado pela TCD, precisamente porque se trata de uma asserção inviável quanto 
à efetiva descrição científica da realidade. 

Na visão dos críticos do positivismo jurídico, cabe considerar que há estudos 
empíricos apontando para as influências da moral no comportamento humano, 
mormente nos atos decisórios, de modo a recomendar a construção de teorias mais 
adequadas para lidar com este aspecto do fenômeno jurídico40.  Para eles, 

o facto de existirem especificidades no raciocínio jurídico 
(e que se manifestam não unicamente sob uma perspectiva 
institucional, embora seguramente esta seja decisiva) permite 
que se fale de uma relativa autonomia, mas não de uma total 
independência do raciocínio jurídico relativamente ao moral41. 

Em síntese, 

ao deparar com um caso, inicia-se o processo de descoberta do 
magistrado, em que intuições podem ter um papel importante. 
Porém, o processo de descoberta inclui a necessidade de 
justificação: o juiz precisa primeiro convencer a si mesmo 
de que a escolha que intuiu faz sentido. Para tanto, reúne 
argumentos que articulem juízos de valor que permitem 
defender sua escolha como jurídica, justa ou razoável42.

39  KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986. p. 145-156, em especial 
p. 148: “Como princípios do ‘Direito’ podem-se indicar os princípios que interessam à Moral, Política ou 
Costume, só enquanto eles influenciem a produção de normas jurídicas pelas competentes autoridades do 
Direito. Mas eles conservam seu caráter como princípios da Moral, Política e Costume, e precisam ser clara-
mente distinguidos das normas jurídicas, cujo conteúdo a eles corresponde. Que eles são qualificados como 
princípios de ‘Direito’, não significa – como a palavra parece dizer – que eles são Direito, que têm o caráter 
jurídico. O fato de que eles influenciem a produção de normas jurídicas não significa – como Esser aceita – 
que eles estejam ‘positivados’, i.e., sejam partes integrantes do Direito positivo. […] A produção de normas 
jurídicas também é influenciada por fatores diferentes dos princípios da Moral, da Política, do Costume, p.ex., 
por interesses de certos grupos de subordinados do Direito, sem que se conceda a estes interesses caráter de 
‘Direito’” (Grifou-se).

40  Stanley, M. L., Dougherty, A. M., Yang, B. W., Henne, P., & De Brigard, F. Reasons Probably Won’t Change Your 
Mind: The Role of Reasons in Revising Moral Decisions. Journal of Experimental Psychology: General. Advance 
online publication. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1037/xge0000368. Acesso em: 06.08.2018.

41  ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar, 2014. p. 312.
42  HORTA, Ricardo de Lins; COSTA, Alexandre Araújo. Das teorias da interpretação à teoria da decisão: por uma 

perspectiva realista acerca das influências e constrangimentos sobre a atividade judicial. Opinião Jurídica, 
Fortaleza, n. 20, p. 271-297, jan./jun. 2017.
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Em outros termos, o argumento pós-positivista adotado pela TCD assume 
que a realidade concreta aponta para a existência de uma relação fática entre direito e 
moralidade e, diante desta descrição científica, pretende-se construir proposições43.

Importa considerar que a absorção do legado juspositivista da prevalência da 
legislação escrita em face de quaisquer outros parâmetros decisórios, antes referida, 
não implica contradição com a aceitação da relação entre direito e moral, nos termos 
propostos pela TCD. Sem embargo, a moralidade é inegavelmente confluente com 
a juridicidade nas fases de produção normativa, tanto na etapa de positivação 
como na de aplicação aos casos concretos. Isto porque os legisladores recebem 
influxos morais ao elaborar os diplomas normativos, e, posteriormente, também os 
magistrados não estão intelectualmente blindados de influências de cunho moral ao 
produzir a norma jurídica que serve de fundamento para resolução do caso concreto. 
Porém, por uma questão formal de respeito à separação de poderes, à democracia, 
à segurança jurídica (no sentido de prévia fixação dos valores prevalecentes em 
sociedade) e à lídima expectativa das pessoas (que estimula o progresso social e 
econômico), os juízes estão vinculados ao texto legislativo anteriormente fixado, 
que serve de limite para sua atividade deliberativa e, consequentemente, de fronteira 
para seu julgamento moral. Logo, diante desta circunstância, os magistrados levam 
em considerações os padrões morais ao deliberar, mas sem que isto possa implicar 
autorização para contrariar o sentido que a tradição jurídica atribuiu ao conteúdo 
do documento normativo.

Adicionalmente, cabe assinalar que os princípios jurídicos são uma espécie 
forte de elemento decisório, capaz de superar os textos normativos em determinadas 
hipóteses, mediante exercício do controle de constitucionalidade. Todavia, tal 
afirmação é limitada e não ofende a tese da prevalência da legislação escrita aqui 
incorporada, considerando que tal preponderância principiológica está devidamente 
prescrita por parâmetros democráticos fixados pelo legislador político. No cenário 
brasileiro, exemplificadamente, somente os princípios de alçada constitucional 
podem invalidar os textos normativos, justamente porque a própria constituição 
contém dispositivos que, de um lado, firmam princípios e, de outro, autorizam a 

43  Estudos científicos sobre questões morais discutidas em sociedade encontram respaldo na perspectiva prag-
matista, conforme SHOOK, John Robert. Os pioneiros do pragmatismo americano. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002. p. 25: “Do mesmo modo, os pragmatistas acreditavam que nada deve impedir o método científico de 
tratar de problemas morais e sociais. Os pragmatistas concordavam que ideias e ideais humanos são coisas 
reais que pertencem ao mundo natural, pois suas origens e consequências têm efeito tão visível sobre o mun-
do quanto qualquer outra coisa”.
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jurisdição a exercer o controle de constitucionalidade, sob a fiscalização unificada 
nacionalmente do Supremo Tribunal Federal, mediante recurso (na via difusa) 
ou mesmo diretamente (de forma direta e concentrada). Outrossim, tal exceção 
à prevalência dos textos legislativos se encontra assentada em sede de redação 
constitucional e, aliás, já está incorporada inexoravelmente à tradição jurídica, de 
modo a se encaixar, sem arestas pendentes, nesta herança juspositivista.

Daí que, em síntese, a TCD adota a tese da existência da relação entre 
direito e moralidade, porém, duas importantes ressalvas merecem ser esclarecidas. 
A primeira delas é no sentido de uma leitura culturalista dos valores, ou seja, de 
que também a moralidade é um produto da sociedade humana, ao invés de uma 
abstração metafísica. E a segunda refere à inviabilidade de uma correção moral 
subjetiva do direito positivo, salvante se o próprio sistema admite expressamente 
esta possibilidade de alguma forma, a exemplo do controle de constitucionalidade 
firmado no ordenamento jurídico brasileiro, que permite a declaração de invalidade 
de preceitos infraconstitucionais refratários aos princípios morais consagrados em 
nível constitucional. Com estas duas ponderações centrais, evita-se o retrocesso ao 
modelo doutrinário do direito natural.

Prosseguindo quanto às contribuições pós-positivistas, releva-se expor 
a diferença entre textos normativos e norma jurídica, já consagrada no 
mainstream da tradição jurídica brasileira. 

O texto normativo (ou texto legal, legislação, diploma normativo, enunciado 
positivo, dispositivo etc) é a redação limitadora da amplitude decisória estabelecida 
pela autoridade competente, produzida pela operação jurígena de positivação. 

A norma jurídica, de outro lado, diz respeito ao resultado de um processo 
interpretativo, movimentando por um questionamento emergente do tecido social, 
que abrange a articulação das fontes jurídicas (não só os textos legais, mas também 
princípios, precedentes judiciais, políticas etc), de acordo com as peculiaridades 
fáticas da controvérsia, de modo a permitir a resolução de um problema concreto. 

Nessa linha argumentativa, “a lei não contém normas, mas somente ‘textos 
de normas’”, de modo que os dispositivos normativos (os artigos, parágrafos, incisos 
e alíneas) “não são ‘aplicáveis’, pois ainda não são pré-formadamente normativos”44.

Em outros termos, 

44  MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes. 2 ed. rev. 
atual. ampl. São Paulo: RT, 2009. P. 132.
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a ideia é que aquilo que se apresenta, por exemplo, numa 
base de dados, não são as normas individualizadas (digamos, 
a norma completa que se usará para resolver um determinado 
caso), mas antes os enunciados que aparecem no material 
legislativo “em bruto”45.

Neste particular, importa mencionar que, da mesma forma que um 
civilista não confunde posse e propriedade e um criminalista não mistura crime e 
contravenção, embora sejam termos que indiquem coisas aparentemente similares, 
também nenhum jurista considera como sinônimos coisas distintas como texto 
normativo e norma jurídica, sob pena de permitir erros argumentativos severos.

Um exemplo pode bem ilustrar o impacto prático de tal diferença. 
Suponha-se o dispositivo “é proibido usar biquíni”. Tal preceito hipotético não é 
intercambiável com uma simples e clara norma jurídica ou mesmo regra, como 
parece à primeira vista, podendo assumir diferentes significados conforme a época 
da interpretação e o seu contexto social. Com efeito, se a interpretação ocorrer no 
âmbito de um convento durante o verão do ano de 1900, a tendência é implicar a 
norma que proíbe a utilização de trajes tão sumários pelas freiras, mesmo em dias 
quentes, ante a incidência de influxos dos costumes sociais e da tradição religiosa. 
Em contrapartida, se a sua inteligência se der no contexto de uma praia de nudismo 
no ano de 2019, a probabilidade é significar norma absolutamente diversa, ante a 
interligação da forma gramatical com os costumes sociais e com o princípio jurídico 
da liberdade (que admite uma exceção ao delito de atentado ao pudor nestes locais), 
impedindo que as banhistas se utilizem sequer de tais vestimentas mínimas46.

Uma decorrência desta diferenciação reside na concepção da atividade de 
tomada de decisão como um empreendimento, cuja complexidade ultrapassa a 
visualização como uma simples lógica dedutiva (subsunção). 

Mais precisamente, a TCD adota a tese de que a atividade decisória consiste 
em um empreendimento destinado à construção de uma resposta jurídica para 
um caso concreto, de acordo com um conjunto multidimensional de critérios de 
julgamento. Em outros termos, 

45  ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar, 2014. p. 172.
46 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. 2 ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1995. p. 67.
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o direito não pode ser reduzido a um conjunto de normas 
editado por autoridades competentes e deve ser visto, sim, 
como um aparato de solução de conflitos, no qual a lei 
desempenha um papel importante, porém não suficiente47. 

Assim, 

o enunciado interpretativo emitido por um juiz não descreve 
algo pré-existente, mas tão-pouco pode ver-se como uma 
prescrição, visto que se trata mais exatamente de uma criação 
peculiar, um desenvolvimento guiado – embora não pré-
determinado em todos os seus aspectos – por certos critérios 
(algo intermédio entre criar e aplicar) e que, de certo modo, 
tem algo de descritivo e prescritivo48. 

De acordo com esta proposição teórica, o magistrado tem a função 
constitucional de analisar as situações concretas segundo um conjunto amplo de 
parâmetros de julgamento, previsíveis às partes na data dos fatos, visando construir 
a solução sob a forma estrutural de uma norma jurídica. A decisão judicial determina 
a solução processual, pretensamente mais correta ao contexto fático, segundo 
diretrizes gerais preestabelecidas49. 

A tarefa judicial consiste, assim, no empreendimento de construir a 
ponte entre a realidade fática (o ser) e o sistema jurídico (o dever-ser). Trata-se, 
inegavelmente, de uma nova fase da criação do direito, voltada especificamente ao 
caso concreto50. Ou seja, 

os juristas não dispõem – ou não dispõem sempre – de 
normas que possam, sem mais, aplicar à situação: os 
materiais em bruto, dados pelo sistema, são (pelo menos em 
certas ocasiões) somente enunciados (artigos de leis, textos 

47  NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a estatística pode reinventar o direito. São Paulo: RT, 2016. p. 113.
48  ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar, 2014. p. 69.
49  BARAK, Aharon. The judge in a democracy. Princeton: Princeton University Press, 2008. p. 123: “He [the 

judge] changes “static law” into ‘dynamic law’ by transforming a linguistic text into a legal norm. Many aspire 
in vain to uncover what the legal meaning of a text ‘truly’ is. This is a fruitless search: a text has no “true” mean-
ing. We do not have the ability to compare the meaning of a text before and after its interpretation, through 
focus on its ‘true’ meaning. There is no pre-exegetic understanding of a text, for we can only access and 
understand it through an interpretive process. Only different interpretations of a given text can be compared. 
The most to which we can aspire is the ‘proper’ meaning, not the ‘true ” meaning’”.

50  BARAK, Aharon. The judge in a democracy. Princeton: Princeton University Press, 2008. p. 155: “There is no 
judging withou the creation of law”.
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jurisprudenciais, etc) que eles têm que transformar em normas 
(na norma aplicável ao caso) por meio de interpretação51.

Com base em tais argumento, a proposta juspositivista de visualizar o 
fenômeno decisório segundo a lógica formal dedutiva (subsunção) é insuficiente 
para descrever a sua complexidade e, consequentemente, não oferecem soluções 
suficientemente sofisticadas para auxiliar o empreendimento jurisdicional52. 

Parte-se do pressuposto de que 

ninguém mais acredita realmente que as operações realizadas 
pelo juiz para interpretar o direito sejam apenas lógicas, 
no sentido estrito da palavra, isto é, que sejam operações 
de dedução de certas conclusões a partir de determinadas 
premissas; em outras palavras, que a atividade do juiz seja 
meramente mecânica ou automática53. 

Por outro lado, importa assinalar que a insuficiência da subsunção não 
implica que se deve adotar a falácia irracionalista, a qual está calcada no argumento 
de que, insuficiente o mero silogismo lógico dedutivo, a atividade deliberativa 
judicial merece ser vista como mero decisionismo com base em premissas puramente 
subjetivistas54. Ao contrário, é possível articular modelos de restrição psicológica da 
atividade decisória, mormente na fase de justificação das deliberações55. 

Nesta perspectiva, propõe-se uma nova visualização da complexidade da 
atividade de deliberação judicial, que ultrapassa a redução do fenômeno a um 
silogismo subsuntivo. O argumento é no sentido de que a lógica formal integra 
o processo como elemento importante, porém não exclusivo, cabendo também 
abordagens quanto ao processo argumentativo e, ainda, no concernente à postura 

51  ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar, 2014. p. 293.
52  ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teoria da argumentação jurídica. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

p. 8-9. Ainda REGLA, Josep Aguiló. Teoria geral das fontes do direito. Lisboa: Escolar, 2013. p. 164: “Os prin-
cípios são um tipo de orientação de conduta que nunca se pode aplicar directamente. Na medida em que 
possuem uma estrutura categórica, isto é, por serem mandados incondicionados em que não se define o caso 
genérico ou pressuposto de facto, não é possível efectuar em relação aos princípios a operação de subsunção 
do caso particular ao caso genérico. [...] incorporam soluções normativas (dever de igualdade de tratamento, 
dever de não emitir normas retroativas, etc.), mas não indicam quando (em que casos) se aplicam essas solu-
ções”.

53  BOBBIO, Norberto. Jusnaturalismo e positivismo jurídico. São Paulo: Unesp, 2016. p. 118.
54  ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar, 2014. p. 130.
55  PEIXOTO, Fabiano Hartmann. Direito e casuísmo. Novos estudos jurídicos, Itajaí, n. 1, p. 643-657, 2019, p. 

655.
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pragmática do julgador, porquanto empreendedor na busca de uma determinada 
consequência, considerada adequada ao ordenamento jurídico.

Seguindo esta trilha lógica, cabe mencionar que, consoante a teoria em 
exame, o empreendimento decisório é marcado pela interdisciplinaridade, haja 
vista admitir que incontáveis tipos de argumentos são empregados pelas pessoas para 
preverem as consequências jurídicas de suas condutas e agirem em conformidade 
com tal prognóstico. 

A interdisciplinaridade é a intersecção de dois ou mais ramos científicos, 
para fins de investigação de determinado fenômeno sem sujeição às limitações 
decorrentes da fragmentação do conhecimento. Tal conceito operacional reflete a 
circunstância de que o conhecimento pode ser concebido como um todo único, 
porém dividido em diversos ramos, consoante critérios classificatórios adotados 
pela comunidade científica, apenas para facilitar o aprendizado, ao compartimentar 
(departamentalizar) as diversas especialidades. 

Assim, ao tomar decisões em sociedade, as pessoas tendem a promover 
uma análise, ainda que inconsciente ou meramente parcial, das consequências 
que podem advir das suas condutas, para então agir em conformidade com tal 
perspectiva, ainda que seja para contrariá-la, ante o cálculo estatístico das chances 
de não serem responsabilizadas. Ao efetuar tal análise, por lógico que empregam 
toda a gama de conhecimento que possuem, não apenas o jurídico, razão pela qual 
a abordagem interdisciplinar é natural e intrínseca à operação deliberativa, inclusive 
por autoridades públicas, mesmo os magistrados, considerados os especialistas 
específicos em direito.

Por derradeiro, cabe destacar a pretensão imbutida na TCD no sentido de 
que o empreendimento decisório, apesar dos influxos da interdisciplinaridade, 
atinja graus mais elevados de segurança jurídica, mediante a redução da 
discricionariedade. 

Conforme já referido acima neste item, a proposta paradigmática em 
discussão parte do legado juspositivista, visando o avanço gradual da ciência jurídica 
no desenvolvimento de pesquisas que resulte em material ampliador do grau de 
certeza proporcionado pelo sistema judicial. 

Não se ignora que “o direito possui um insuperável componente de 
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incerteza, oriundo da complexidade do processo humano de decisão”56. 
Contudo, mesmo diante da inviabilidade de se atingir uma certeza efetiva, 

da mesma forma que inatingível uma verdade absoluta, enfoca-se a possibilidade de 
maximizar os graus de segurança quanto ao desfecho mais provável dos processos 
judiciais, sempre que possível (e desejável, haja o caráter político da atividade 
jurisdicional). Inclusive porque “compreender o direito é, antes de tudo, descrever 
suas variabilidades e controlar (não extirpar) suas incertezas”57. 

Outrossim, ainda que impossível estabelecer pré-respostas para todos 
os problemas futuros (por isto, as normas não são pré-existentes), importa que 
o magistrado construa sua decisão como a tendência mais provável de solução 
correta, de acordo com os critérios que já estavam dispostos aos envolvidos (as 
fontes jurídicas disponíveis) na data dos fatos, mesmo quando revê ou reconstrói a 
jurisprudência.

Em síntese, a abordagem da teoria em tela com relação ao seu objeto 
de estudo envolve, de um lado, a adesão ao legado juspositivista referente à tese 
das fontes sociais e à prevalência do texto normativo sobre os demais critérios de 
julgamento e, de outra margem, absorve versões harmonizadas e trabalhadas das 
teses conexão entre juridicidade e moralidade, da diferença entre texto normativo 
e norma jurídica, da visualização do fenômeno decisório como empreendimento (e 
não apenas subsunção), da interdisciplinaridade e da importância da redução da 
discricionariedade. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O escopo deste trabalho reside em abordar algumas premissas da Teoria 
Complexa do Direito (TCD) quanto à ciência jurídica e ao fenômeno jurídico 
propriamente dito, com vistas a esclarecer eventuais peculiaridades distintas das 
demais proposições teóricas de maior projeção nos cenários acadêmico e forense 
brasileiros.

De se notar que a teoria está calcada em diversas proposições teóricas 
assimiladas, de modo disperso, por teorias de perfil juspositivista e pós-positivistas, 

56  NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a estatística pode reinventar o direito. São Paulo: RT, 2016. p. 
95. Ver ainda BARAK, Aharon. The judge in a democracy. Princeton: Princeton University Press, 2008. p. 146: 
“Interpretation without judicial discretion is a myth”.

57  NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a estatística pode reinventar o direito. São Paulo: RT, 2016. p. 30.
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porém, rearticuladas em uma rede lógica diferenciada, adequada para auxiliar na 
compreensão do sistema jurídico brasileiro. Tanto é assim que a originalidade e 
o ineditismo foram reconhecidos por exigente banca, composta por professores 
nacionais e estrangeiros, bem como posteriormente reconhecida pela própria 
Capes58.

No concernente à ciência jurídica, registrou-se que a TCD enfoca a 
importância de se conferir cientificidade ao estudo dos fenômenos jurídicos ou, 
ao menos, subsidiariamente, de se empreender esforços para a coleta e leitura de 
dados estatísticos que possam auxiliar e justificar a produção legislativa e judicial do 
direito. 

Adicionalmente, o modelo teórico em exame faz uma leitura específica das 
díades descrição ou prescrição, juízo de fato ou de valor, postura do observador 
ou participante, ser ou dever-ser e, ainda, descoberta ou justificação, em moldes 
diferentes do projeto juspositivista, ante a adoção de bases epistemológicas pós-
positivistas (ou pós-popperianas).

Na sequência, no tocante ao fenômeno jurídico propriamente dito, 
verificou-se que a abordagem da teoria em tela com relação ao seu objeto de 
estudo envolve, de um lado, a adesão ao legado juspositivista referente à tese 
das fontes sociais e à prevalência do texto normativo sobre os demais critérios de 
julgamento e, de outra margem, absorve versões harmonizadas e trabalhadas das 
teses conexão entre juridicidade e moralidade, da diferença entre texto normativo 
e norma jurídica, da visualização do fenômeno decisório como empreendimento (e 
não apenas subsunção), da interdisciplinaridade e da importância da redução da 
discricionariedade. 
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RESUMO: Diversas instâncias da sociedade observaram atentas a atuação do TSE 
em relação ao fenômeno das fake news nas eleições presidenciais brasileiras de 
2018. Surge a seguinte interrogação: Tais posicionamentos são os mais adequados 
para o fortalecimento da democracia brasileira? Esta investigação é uma análise das 
resoluções de 2018 amparada na concepção de liberdade em Sen. Afirma-se que 
posições cautelosas são adequadas e a sociedade precisa buscar o esclarecimento 
permanente dos fatos. O direito ao exercício da liberdade de expressão é essencial 
para prevenir e combater as fake news. A intervenção judicial justifica-se quando 
tal ação abala a credibilidade do processo eleitoral e a população incorre em graves 
enganos.
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ABSTRACT: Society has perceived with great interest the reactions of the Brazilian 
Higher Election Court (HEC) with regard to the phenomenon of fake news in the 
2018 Brazilian presidential election in 2018. The following question may be made: 
Is such positioning the most adequate for the strengthening of democracy in Brazil? 
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Current analysis of the 2018 resolutions is based on Sen´s freedom concept. It 
has been stated that careful positions are adequate and society should verify facts 
permanently. The right to the exercise of freedom of expression is fundamental 
to prevent and fight against fake news. Juridical intervention is justified when the 
activity wrecks the credibility of the electoral process and the people fall into serious 
mistakes. 

KEY WORDS: Democracy; Fake News; Freedom of speech; HEC; Amartya Sen.

FAKE NEWS Y DEMOCRACIA: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LOS 
JUZGADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL EN 2018 Y DE 

LA PERCEPCIÓN DE AMART YA SEN

RESUMEN: Distintas instancias de la sociedad observaron con atención la actuación 
del TSE en relación al fenómeno de las fake news en las elecciones presidenciales 
brasileñas de 2018. Surge la siguiente interrogación: ¿Tales posicionamientos son los 
más adecuados al fortalecimiento de la democracia brasileña? Esta investigación es 
un análisis de las resoluciones de 2018 anclada en la concepción de libertad en Sen. 
Se afirma que posiciones cautelosas son adecuadas y la sociedad necesita buscar 
el esclarecimiento permanente de los hechos. El derecho al ejercicio de la libertad 
de expresión es esencial para prevenir y combatir las fake news. La intervención 
judicial se justifica cuando tal acción afecta la credibilidad del proceso electoral y la 
populación incurre en graves errores.

PALABRAS CLAVE: Democracia; Fake News; Libertad de expresión; TSE; Amartya 
Sen.

INTRODUÇÃO

A facilidade de acesso às tecnologias de informação apresenta 
inúmeros benefícios individuais, comunitários, assim como é importante para o 
desenvolvimento de uma sociedade. Os problemas decorrentes desse contexto são 
arbitrados e decididos pela sociedade em geral e pelas cortes de justiça. Essa é uma 
prerrogativa normal das sociedades democráticas e contribui para a sua vitalidade e 
legitimidade.

O uso perverso, indevido, imprudente e equivocado das tecnologias 
apresenta inúmeros percalços para a promoção de uma democracia efetiva. 
No processo eleitoral é mais grave porque induz os cidadãos ao erro e esconde 
interesses e estratégias com graves consequências sobre o futuro. Da mesma forma, 
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limita o direito à livre expressão. 
Atualmente, a internet é o maior meio de divulgação de notícias. Por estar à 

frente da mídia impressa, do rádio e da televisão possibilita que toda pessoa, mesmo 
sem o devido acesso às fontes ou a necessidade de identificação pessoal e obrigação 
de responder perante a opinião pública ou mesmo judicialmente, possa divulgar 
informações por meio da internet. Diversas vezes, a mentira se sobrepõe à verdade 
por ser bem elaborada, adequadamente enviada para públicos específicos e com 
objetivos estrategicamente definidos.

A consequência disso foi o surgimento do fenômeno fake news que, 
em diversas partes do mundo e em diferentes ambientes foi responsável por 
convencimentos individuas e de grupos com consequências graves para o equilíbrio 
social e a organização segura das democracias. 

A consolidação, o aperfeiçoamento, a legitimidade e a credibilidade 
da democracia estão intimamente relacionadas com o respeito a determinados 
direitos fundamentais. Essas são dimensões que consagram o exercício do direito 
à liberdade de expressão e o, conexo, valor moral da liberdade como fundamento 
irrenunciável da democracia. O não cumprimento dessas prerrogativas básicas clama 
pelo esclarecimento público e a atuação do poder judiciário. 

Os objetivos desta exposição são: 1) caracterizar o direito à liberdade 
de expressão como demonstração da vitalidade da democracia; 2) afirmar que o 
fenômeno denominado fake news adultera a verdade e prejudica a participação 
cidadã; 3) analisar as decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as fake 
news no período das eleições presidenciais de 2018; 4) destacar a participação 
permanente e a busca pelo esclarecimento da informação como o melhor antídoto 
ante as fake news.

O problema que orienta esta investigação é como o posicionamento do TSE 
contribuiu para combater as fake news e para resguardar a democracia brasileira, 
especificamente a liberdade de expressão e o acesso à informação verídica? 

A hipótese que se procurará averiguar é que o posicionamento dotado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral nas demandas sobre fake news decorrentes das 
eleições presidenciais brasileiras de 2018 foi adequado a fim de garantir a liberdade 
de expressão e clamar para a responsabilidade da população a missão de avaliar 
criticamente a informação veiculada pelos meios de comunicação tendo como 
referência Amartya sem; buscar-se-á analisar as decisões e fundamentar as convicções 
expostas.
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A exposição prioriza a afirmação dos direitos democráticos com especial  
atenção ao valor da liberdade e o direito à liberdade de expressão, afirma as ameaças 
das fake news à democracia e à legitimidade dos processos eleitorais, destaca a 
atuação o TSE para dirimir conflitos e esclarecer a verdade e a responsabilidade da 
sociedade, assim como clama pena necessidade da regulamentação dos processos 
eleitorais e da responsabilidade com a verdade sobre as informações como condição 
para o fortalecimento e legitimidade da democracia brasileira. A mentira corrói o 
tecido social e as instituições.

A convicção de Sen sobre a democracia como uma das maiores conquistas da 
humanidade demanda o permanente exercício do cuidado por meio do exercício dos 
direitos, a atuação política responsável, a liberdade de expressão e o funcionamento 
dos poderes de forma equilibrada. O vigor da democracia depende desta conexão.

Diante de todos esses apontamentos realizados, se mostra pertinente a 
realização do presente artigo, procurando esclarecer e abordar todos os aspectos e 
dúvidas apresentadas neste capítulo introdutório no restante do texto.

1.1 DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DEMOCRACIA NA PERSPECTIVA DE 
AMARTYA SEN

A liberdade é um valor fundamental para a democracia desde o seu 
surgimento. A evolução da sua organização sedimentou essa convicção no imaginário 
da população, na estrutura jurídica, como compromisso das principais instituições 
e opção irrenunciável dos governos quanto a sua garantia e promoção por meio de 
inúmeros instrumentos e recursos. 

No Brasil, o valor da liberdade está nos artigos iniciais da Constituição e 
compõe as referências irrenunciáveis para a avaliação da vitalidade da organização 
política, das condições de justiça social e constitui uma forma privilegiada de expressão 
da vontade, participação social e realização pessoal ou comunitária. Destacam-se os 
enunciados do artigo 5º, incisos IV, quando menciona: “é livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato”; VIII, o qual diz: “ninguém será privado de 
direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo 
se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei”; e IX, estabelece que: “é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
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censura ou licença”.03 
Decorrente dessa convicção adotada em Assembleia Nacional Constituinte 

está o direito à liberdade de expressão que pode ser caracterizada como uma 
conquista do conjunto da sociedade e indicativo dos valores que orientam a 
arquitetura social ou a dinâmica da sociedade.

A liberdade de expressão, por sua vez, embora não esteja presente de forma 
explícita nesse enunciado inicial está no art. 220, o qual define que não poderá 
ser feito qualquer tipo de restrição com relação à manifestação do pensamento, à 
criação e à informação, estabelecendo em seu parágrafo 2º que: “É vedada toda e 
qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”04 

A percepção da riqueza e das convicções expressas no Documento Pátrio 
precisa ser objeto de conhecimento, formação e orgulho do conjunto da sociedade, 
especialmente dos líderes, personalidades e demais cidadãos que têm na Constituição 
a referência básica para a constituição da identidade política e referência da formação 
e expressão dos valores mais importantes.

A  opção pela liberdade nesse contexto, ou seja, como referência irrenunciável, 
precisa ser destacado como expressão das convicções morais mais importantes da 
população. Afirma-se o seu valor moral, isto é, indicativo sem o qual não se pode 
falar da identidade nacional seja do cidadão, seja das suas instituições. De forma 
positiva pode-se sublinhar o seu poder de formar e orientar a sociedade como um 
todo e, por consequência, a sua promoção, garantia e proteção é responsabilidade 
de todos. 

Por sua vez, o exercício cotidiano precisa ser pautado pelo agir responsável 
a fim de evitar que uma dimensão com tal importância fomente outras formas de 
exclusão, fanatismo ou imposição de convicções unilaterais em nome do direito à 
liberdade de expressão. Nesse sentido, o valor moral da liberdade supera a expressão 
muitas vezes adotada como modelo de ação: “a minha liberdade termina onde e 
começa a do outro”, ou de forma mais precisa, exercer um direito com intuito de 
prejudicar ou obter benefícios de forma indevida, sustentando-se em garantias 
fundamentais, que deveriam visar proteger a democracia como um todo.

Sen destaca essa dimensão e o conjunto de relações e dependências a fim de 
03  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro 

de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
Acesso em: 26 de janeiro de 2019.

04  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro 
de 1988.
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que a liberdade seja exercida por todos e se constitua como prerrogativa ao alcance 
de todos. Por sua vez, a arquitetura social a promove e dinamiza: “O exercício da 
liberdade é mediado por valores que, porém, por sua vez, são influenciados por 
discussões públicas e interações sociais, que são, elas próprias, influenciadas por 
liberdades de participação. Cada uma dessas relações merece um exame minucioso”.05 

A negação desse valor está na origem de inúmeros problemas que 
impedem desde a realização pessoal, a integração nas diferentes esperas da vida 
social, as condições de desenvolvimento social e as relações entre os povos. A 
percepção da importância dessa visão ampla oferece as condições para a construção 
interdependente e formativa das esferas de participação e desenvolvimento social, 
político, econômico e cultural.

Um cidadão livre está voltado, além das garantias legais ou das condições 
para expressar por meio da linguagem a sua vontade, para os fatores que possibilitam 
poder fazer as suas escolhas com autonomia e participar ativamente da sociedade. 
Pode-se citar como exemplo a opção de escolher uma profissão independente de 
ser altamente rentável, ou optar por participar de um evento e não de outro. Essa 
prerrogativa é essencial para a realização pessoal, mas também para viver em uma 
sociedade sem impedimentos. 

A liberdade de expressão se constitui uma ferramenta privilegiada da 
expressão e da garantia do valor moral da liberdade. As pessoas precisam expressar 
suas concepções de mundo e da realidade como forma de interação com o outro, 
rompendo o isolamento individual, sendo essa uma condição irrenunciável de 
cidadania. Com igual convicção destaca-se o poder de convencimento, conhecimento 
e divulgação de fatos, ações, acontecimentos e desejos, sejam específicos de pessoas 
ou grupos, seja do conjunto da sociedade. 

Sen06 sublinha com especial cuidado a importância de uma imprensa livre 
e independente e as consequências dessa prerrogativa quando ocorre o desrespeito 
ao direito à liberdade de expressão para o equilíbrio social. 

Uma mídia livre e saudável é importante por várias razões, e 
é útil separar as distintas contribuições que ela pode fazer. 
A primeira — e talvez a mais elementar — é a contribuição 
direta da liberdade de expressão em geral e da liberdade de 
imprensa em particular para a qualidade de nossas vidas. 

05  SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 24.
06  SEN, Amartya. A ideia de justiça. Tradução de Denise Bottman, Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo. 

Companhia das Letras. 2011, p. 369.
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2 FAKE NEWS E AS AMEAÇAS À NEGAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

No atual nível de evolução das sociedades globalizadas ou plenamente 
informatizadas, contexto no qual o Brasil está inserido, as informações podem ser 
compartilhadas instantaneamente, sendo um dos principais meios para a formação 
de opiniões e de influência na tomada de decisões dos cidadãos. Aqui nos referimos 
especialmente aos processos eleitorais em que informações mentirosas podem pautar 
o debate ou tomar o maior tempo das discussões que deveriam ser de esclarecimento, 
apresentação de propostas e debate público. A política, possivelmente, é a área em 
que as fake news07 mais ganham destaque.

Contrário à afirmação positiva acima, a comunicação especialmente política 
e eleitoral pautada pela criação, repetição e divulgação massiva de fake news adultera 
a verdade, desvirtua o debate, confunde o direito à liberdade de informação ou de 
imprensa e prejudica sensivelmente os valores políticos que sustentam e sedimentam 
a prática da democracia.

Há uma relação intrínseca entre a democracia e o direito à liberdade 
de expressão e as fake news que demanda esclarecimento público, tanto para a 
população quanto para os candidatos e as instituições. O dilema ocorre tendo 
como justificativa a própria democracia que é utilizada como uma justificativa tanto 
para a proibição e punição das fake news, como, por outro lado, argumento para 
demonstrar o ceticismo e a hesitação diante dessa mesma intenção de proibir e 
punir, em face do abuso ao direito à liberdade de expressão que poderá ocorrer. Esta 
contradição de difícil solução, mas contingente, é analisada por Gross:08

Sintomático, nesse sentido, é o fato de que muito do temor 
perante as Fake News e da urgência que se manifesta em torno 
da sua proibição tem como pano de fundo o argumento de que 
essa forma de discurso é maléfica para a democracia. Por outro 
lado, muitos dos que reagem com hesitação acerca das propostas 

07  “As Fake News seriam, portanto, um tipo novo de conteúdo produzido a partir de uma intencionalidade 
apenas viabilizada pelo modelo de produção, disseminação e consumo de conteúdo online. Trata-se do 
conteúdo mentiroso, ou seja, intencionalmente falso, fabricado com o objetivo de explorar as circunstâncias 
do universo online (o anonimato, a rapidez de disseminação da informação, a fragmentação das fontes de 
informação e da atenção dos usuários da internet, e o apelo às emoções e ao sensacionalismo) para fins de 
obtenção de vantagens econômicas ou políticas. Ainda, além de intencionalmente falso, esse conteúdo seria 
fraudulento por ser disponibilizado de tal maneira a imitar o formato da mídia tradicional”. (GROSS, Clarissa 
Piterman. Fake News e Democracia: Discutindo o status normativo do falso e a liberdade de expressão. In: 
Fake News: a conexão entre a desinformação e o direito. Coordenador: Diogo Rais. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 157).

08  GROSS, Clarissa Piterman. Fake News e Democracia: Discutindo o status normativo do falso e a liberdade de 
expressão. p. 155.
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de proibição e punição das Fake News afirmam justamente que 
essas proibições e punições apresentam riscos para a mesma 
democracia, porque ameaçam a liberdade de expressão. 

Embora as disputas, tensões e conflitos formem a rotina da prática da 
democracia, é inegável que um contexto de adulteração da verdade danifica o 
sistema e causa danos, não raras vezes irreversíveis. Como exemplo, pode-se citar 
a possível destruição da imagem pessoal e uma vida pautada pela boa conduta de 
um cidadão candidato ou a aniquilação de uma instituição pela divulgação massiva 
de informações sem o cuidado com a verdade. A concepção do senso comum sobre 
a vida política está associada à afirmação de que a mentira sempre existiu nesse 
ambiente. Entretanto, a diferença, na atualidade é a sua proliferação com mais 
velocidade e atingindo maior número de pessoas com forte potencial negativo e de 
gerar instabilidade, seja no período eleitoral, seja no subsequente. 
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entre a política e a importância que o acesso à informação possui no processo de 
afirmação, legitimidade e renovação da democracia, os prejuízos causados pela falta 
de informação, ou pelas informações falsas, seja para grupos ou uma nação. 

Outros exemplos de proporções ilimitadas de  fake news ilustram a 
perversidade desse fenômeno, especialmente nos Estados Unidos: no período 
eleitoral de 2016 a afirmação de que Obama tinha proibido o juramento de lealdade 
à bandeira nas escolas; o papa Francisco estaria apoiando Donald Trump nas 
eleições; espalhou-se, também, que Trump estaria oferecendo passagens somente 
de ida gratuitas para a África e o México para aqueles que não quisessem permanecer 
nos Estados Unidos; e o líder do Estado Islâmico teria solicitado aos cidadãos norte-
americanos para que votassem em Hilary Clinton.13 

No Brasil, por ocasião das eleições presidenciais de 2018, repetiu-se o 
fenômeno de fake news, sendo muitas informações manipuladas ou aumentadas 
com o intuito de causar prejuízos para os principais candidatos que disputavam o 
pleito. Nesse ambiente, “as pessoas estão muito expostas às afirmações falsas que 
constroem uma ‘ilusão de verdade’, em que uma informação imprecisa se torna mais 
familiar e ao longo do tempo, pode ser vista como verdade”.14 

É possível mencionar informações já comprovadas como falsas que foram 
divulgadas no Brasil, durante o período eleitoral de 2018, e depois evidenciada a sua 
falsidade, por meio de um projeto realizado em conjunto por 24 veículos relevantes 
da mídia brasileira, denominado Comprova15, o qual atestou a não veracidade de 
notícias como de que policiais militares do Ceará entoaram gritos a favor do candidato 
Jair Bolsonaro, verificando que o vídeo original foi alterado digitalmente, de que o 
também candidato Fernando Haddad teria comemorado a queda das torres gêmeas 
em aula na USP, sendo verificado que o mesmo estava licenciado da universidade na 
13  D’ANCONA, Matthew. Pós-verdade: A nova guerra contra os fatos em tempos de Fake News.Tradução: Varlos 

Szlak. Barueri: Faro, 2018. p.155.
14  SPINELLI, Egle Müller; SANTOS, Jéssica de Almeida. Jornalismo na era da Pós-verdade: fact-checking como 

ferramenta de combate às fake news. Revista Observatório, Palmas, v. 4, n. 3, p. 759-782, maio 2018. p. 770. 
Disponível em: Acesso em: 31/07/2018.

15  “O Comprova foi idealizado e desenvolvido pelo First Draft e o Shorenstein Center, da Harvard Kennedy 
School, com a colaboração de Abraji, Projor, Google News Initiative e Facebook’s Journalism Project. Trata-
se de um trabalho colaborativo entre veículos de comunicação parceiros para verificar informações online, 
publicar desmentidos em um site central do Comprova e ampliar a difusão dos resultados em suas próprias 
plataformas. O objetivo do Comprova é identificar e enfraquecer as sofisticadas técnicas de manipulação e 
disseminação de notícias falsas. Os veículos parceiros estão unidos no compromisso de investigar – de maneira 
precisa e responsável – declarações, especulações e rumores que estejam ganhando fôlego e projeção na 
internet. Ao trabalhar coletivamente para selecionar e apurar textos, vídeos, imagens e gráficos, os jornalistas  
Comprova vão contextualizar e esclarecer informações que podem ser consideradas enganosas ou deturpadas 
e tomar providências para minimizar o alcance e o impacto de mentiras comprovadas e deliberadas. (ABRAJI. 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Projeto Comprova. Disponível em: https://www.abraji.org.
br/projetos/projeto-comprova. Acesso em: 24 de abril de 2019).
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data da ocorrência dos atentados, a suposição de que Haddad se manifestou na rede 
social Twitter elogiando a Venezuela, sendo verificada a falsidade dessa informação, 
a qual foi verificada como uma montagem.

Outra situação específica que merece menção é com relação as fake news  na 
área da saúde, prática que se tornou comum no Brasil, seja com intenção maliciosa, 
ou simplesmente diante da confusão com os costumes e os hábitos populares. O 
nível de preocupação que atingiu este tipo de atitude levou o Ministério da Saúde 
do Brasil a criar uma seção, em seu site16, especificamente para verificar e analisar 
a veracidade das notícias divulgadas, tanto nas redes sociais, quanto em portais de 
notícias.

Alguns bons exemplos são apresentados no site como mecanismo de 
esclarecimento, os quais, quando identificadas informações falsas, atuaram de forma 
eficaz: em relação às vacinas que causam autismo, sobre a possibilidade do chá de 
graviolas curar o câncer, o comprimido de paracetamol que contém o vírus machupo 
e inúmeras outras afirmações desmentidas, a partir de fatos verídicos expostos 
publicamente pelo Ministério da Saúde. 

Inclusive, a medida citada acima aparenta ser uma boa opção para que 
o governo brasileiro consiga fazer um controle, mesmo que repressivo, sobre a 
disseminação de fake news, podendo essa medida, ser ampliada para as demais 
áreas. 

Em consonância com Maranhão e Campos17, qualquer mecanismo quer seja 
por meio da exclusão ou retirada de conteúdo ou perfis pode afetar o direito à 
liberdade de expressão, sugerem que o melhor caminho deve ser combater os males 
causados pela divulgação fraudulenta, com informações verídicas e esclarecer os fatos 
para os usuários que acessarem a falsa notícia; em suma, combater a desinformação 
com informação. 

Estes apontamentos se mostram pertinentes com o posicionamento de Sen 
que ressalta a relação imbricada entre democracia e de justiça social.18 Considerando 
16  “Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, de forma inovadora, está disponibilizando 

um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Vale destacar que o canal não será um SAC 
ou tira dúvidas dos usuários, mas um espaço exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas 
pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. Qualquer cidadão poderá enviar 
gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a 
informação procede, antes de continuar compartilhando. O número é (61)99289-4640.”  Ministério da Saúde. 
Saúde sem fake news. Disponível em:  http://portalms.saude.gov.br/fakenews. Acesso em: 19 de abril de 2019..

17  MARANHÃO, Juliano; CAMPOS, Ricardo. Fake News e autorregulação regulada das redes sociais no Brasil: 
fundamentos constitucionais. In: Fake news e Regulação. Coordenadores: Georges Abboud; Nelson Nery Jr. e 
Ricardo Campos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 2018.

18  SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 369.
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o texto do preâmbulo da Constituição Federal vigente, é possível perceber a 
importância desta relação para a sociedade brasileira estabelecendo que esta tem 
como objetivo:19

[...] instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social 
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias [...].

A garantia de uma mídia sem censura, a qual todos os cidadãos têm 
acesso às informações disponíveis, podendo assim, formular seus valores e seus 
posicionamentos a partir dos dados que obtém, é uma forma de fazer justiça, 
inclusive no aspecto político, pois está oportunizando àqueles que são menos 
favorecidos poderem escolher os representantes que acreditam ter as melhores 
qualificações para atender suas necessidades e defender os seus valores.20 Assim, o 
excessivo controle sobre as informações disponibilizadas aos cidadãos não é salutar. 
Nesse sentido, o Poder Judiciário brasileiro tem a missão de zelar, conjugando 
prudência e cumprimento da norma, pelos preceitos estabelecidos no preâmbulo 
da Constituição Federal.

3 DECISÕES DO TSE TOMADAS EM 2018 E A PROTEÇÃO DO PROCESSO 
DEMOCRÁTICO

Inicialmente é pertinente apontar o posicionamento do TSE em face de 
garantir o direito fundamental à liberdade de expressão, destacando uma tendência 
de menor interferência possível com o intuito de respeitar a dinâmica da democracia, 
especialmente a liberdade de expressão e informação, conforme fica evidente no 
texto da representação nº 0601775-6521, o ministro Edson Fachin, no julgamento 
do pedido liminar visando à remoção de conteúdos da internet, decidiu no sentido 
de que22:
19  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro 

de 1988.
20  SEN, Amartya. A ideia de justiça. 
21  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação nº 0601775-65. Representante: Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) – Nacional. Representado: WhatsApp Inc. Relator: Ministro Edson Fachin. Decisão em 07 de 
novembro de 2018. Disponível em: Acesso em: 14 de janeiro de 2019.

22  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação nº 0601775-65.
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[…] é preciso reconhecer que a obrigação da Corte Eleitoral 
não deve ser a de indicar qual é o conteúdo verdadeiro, nem 
tutelar, de forma paternalista, a livre escolha do cidadão. Em 
uma sociedade democrática, são os cidadãos os primeiros 
responsáveis pela participação honesta e transparente no 
espaço público. A Justiça Eleitoral não deve, portanto, atrair 
para si a função de ‘fact-checking’ ou ainda realizar um 
controle excessivo. 

Realizada a exposição acima, outro aspecto relevante encontrado nas 
decisões analisadas é o direito de resposta, o qual, a Constituição da República de 
1988 garante no seu artigo 5, inciso V, menciona que “é assegurado o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem”.23

Também, encontra-se previsto no artigo 58 da lei federal nº 9.504/1997, 
o qual possui o seguinte texto:  “A partir da escolha de candidatos em convenção, 
é assegurado o direito de resposta ao candidato, partido ou coligação atingidos, 
ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, 
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo 
de comunicação social.”24

De forma simplificada, ao ser divulgada alguma informação que prejudique, 
acuse, ou seja falsa, permite àquele que sofreu o dano, que apresente a sua versão 
dos fatos na mesma mídia que publicou a notícia geradora do direito de resposta.

Agora, torna-se possível fazer a análise das decisões do TSE de forma mais 
palpável. Porém, ainda antes disso, cabe apresentar informações pertinentes ao 
objeto em estudo, divulgadas pelo próprio portal eletrônico do TSE.

Segundo informado, foram protocoladas 50 ações sobre o assunto na Corte, 
durante o período eleitoral, excluindo-se as que foram propostas após o término das 
eleições, ainda de acordo com o portal eletrônico do TSE25:

Da totalidade das representações protocoladas na Corte sobre 
fake news, 16 tiveram êxito parcial ou total, com o deferimento 

23  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro 
de 1988.

24  BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Disponível em:  Acesso 
em: 14 de janeiro de 2019.

25  TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. TSE atuou com celeridade no julgamento de processos sobre fake news 
durante as Eleições 2018. Publicado em: 16 de novembro de 2018. Disponível em:  Acesso em: 14 de janeiro 
de 2019. 
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dos pedidos de tutela de urgência. O levantamento da Secretaria 
Judiciária do TSE levou em conta o primeiro processo autuado 
no Tribunal sobre as notícias falsas, no dia 6 de junho, até os 
pedidos que chegaram na véspera do segundo turno do pleito, 
em 27 de outubro.

Cabe frisar que os dados apresentados não dizem respeito somente à 
campanha dos candidatos ao cargo de presidente da República, mas trata-se de 
números gerais, todavia, são um bom parâmetro para se observar. É cabível fazer 
a menção de que o TSE possuía para essas eleições a resolução nº 23.551/2017, a 
qual de acordo com seu artigo 1º, “dispõe sobre a propaganda eleitoral, as condutas 
ilícitas praticadas em campanha e o horário eleitoral gratuito”26, estando incluídas as 
fake news dentro das condutas ilícitas que são abrangidas por esta norma.

Sobre o entendimento adotado pelo TSE, com relação ao direito à resposta 
em suposta notícia falsa, pode ser visto no seguinte texto da Representação de nº 
060178172, sendo que os representantes eram a Coligação Brasil Acima de Tudo, 
Deus Acima de Todos e, Jair Messias Bolsonaro, em face de Empresa Folha da 
Manhã S.A., foi indeferido um pedido liminar, requerendo a concessão de direito 
de resposta pela veiculação de matéria jornalística com conteúdo supostamente 
ofensivo e difamatório, por parte dos representantes, pelos seguinte motivos: 

Analisando detidamente os autos, não antevejo, na matéria 
impugnada, divulgação de conteúdo, na compreensão da 
doutrina e da jurisprudência, capaz de atrair o direito de 
resposta. Na hipótese, para a concessão do direito de resposta 
pela Justiça Eleitoral, falta um elemento essencial, qual seja, a 
informação sabidamente inverídica.27 

Diante do exposto, o posicionamento do TSE com relação ao direito 
de resposta, exige uma prova clara e palpável, no caso, uma informação que 
seja comprovadamente falsa, para ensejar o direito mencionado, sendo este 
posicionamento adotado na grande maioria das demais representações que versam 
sobre questões desse gênero. 
26  BRASIL. Resolução nº 23.551, de 18 de dezembro de 2017. Dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e 

geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições. Disponível em: Acesso em: 
25 de abril de 2019.

27  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação nº 060178172. Representantes: Coligação Brasil Acima de 
Tudo, Deus Acima de Todos e Jair Messias Bolsonaro. Representada: Empresa Folha da Manhã S.A. Relator: 
Ministro Sérgio Banhos. Decisão em: 25 de outubro de 2018. Disponível em: 
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Valendo ressaltar que as representações que tiveram seu julgamento posterior 
à data do término do segundo turno das eleições presidenciais, foram também 
indeferidas, mas por falta de interesse de agir e a utilidade do pedido, justamente por 
já ter se passado o período eleitoral, sendo exemplos as representações 06017574428 
e 06016933429.

O posicionamento adotado pelo TSE vai de encontro com o que preceitua 
Sen30, ao mencionar a relevância que as discussões e os debates públicos têm 
na formação dos valores sociais: “Ademais, para expressar publicamente o que 
valorizamos e exigir que se dê a devida atenção a isso, precisamos de liberdade 
de expressão e escolha democrática”. Considera-se que as decisões aqui analisadas 
buscam a manutenção destes pilares que sustentam a democracia brasileira.

Para a formação de seus valores, de sua moral e de seu posicionamento 
político, o cidadão precisa ter garantido as condições de acesso às informações que 
disponibilizadas pelos veículos de comunicação e nas mídias sociais, todavia, no caso 
da existência de uma afirmação enganosa, a população também tem o direito de ter 
a informação desmentida, mas inicialmente, cabe a cada um buscar a veracidade das 
informações que obtém, para então formar sua opinião. Gross expõe31 que

É pelo vínculo íntimo entre debate público de ideias e 
democracia que se revela a importância da liberdade de 
expressão para a última. O debate público de ideais pressupõe 
o engajamento discursivo em sentido amplo de uma 
pluralidade de falantes. O lugar da liberdade de expressão em 
uma teoria democrática passa pela proteção de prerrogativas 
de expressão e pela relação dessas últimas com a manutenção 
do debate público.

Uma possível interferência do judiciário, ou de qualquer um dos três 
poderes do Estado, apesar de ser necessária em casos específicos, na grande maioria 
28  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.  Representação nº 060175744. Representantes: Coligação O Povo Feliz de 

Novo (PT/PCdoB/PROS); Fernando Haddad. Representados: Google Brasil Internet Ltda.; Facebook Serviços 
Online do Brasil Ltda.; Pessoa responsável pelo blog Jenifer Castilho e outras. Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. Decisão em: 7 de dezembro de 2018. Disponível em: . Acesso em: 14 de janeiro de 2019.

29  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação nº 060169334. Representantes: Representante: Coligação 
O Povo Feliz de Novo (PT/PCdoB/PROS); Fernando Haddad. Representados: Olavo Luiz Pimentel de Carvalho; 
Twitter Brasil Rede de Informação Ltda.; Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. Decisão em: 7 de dezembro de 2018. Disponível em: . Acesso em: 14 de janeiro de 2019.

30  SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. p. 180.
31  GROSS, Clarissa Piterman. Fake News e Democracia: Discutindo o status normativo do falso e 

a liberdade de expressão. p. 159.
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tende a ser prejudicial para o devido funcionamento do processo democrático, pois 
“a democracia assenta-se sobre a premissa básica de que os eleitores são plenamente 
aptos e capazes para decidir os rumos do país. Se isso procede, então é plausível 
defender que cabe ao povo separar o falso do verdadeiro, o incorreto do correto.”32 

Neste mesmo sentido, Sen afirma que33

A liberdade para participar da avaliação crítica e do processo 
de formação de valores é, com efeito, uma das liberdades 
mais cruciais da existência social. A escolha de valores sociais 
não pode ser decidida meramente pelos pronunciamentos 
daqueles que se encontram em posições de mando e controlam 
as alavancas do governo.

Para corroborar com a afirmação acima, vale fazer a menção ao comentário 
realizado na representação 06016933434, sobre a importância de os cidadãos comuns 
poderem expressar sua opinião livremente.

Aliás, segundo entendo, o controle sobre quais conteúdo ou 
nível das críticas veiculadas, se aceitáveis ou não, deve ser 
realizado pela própria sociedade civil, porquanto a atuação da 
Justiça Eleitoral no âmbito da Internet, ainda que envolva a 
honra e reputação dos partidos políticos e candidatos, deve 
ser minimalista, sob pena de silenciar o discurso dos cidadãos 
comuns no debate democrático. 

Diante dos pontos levantados, é válido ressaltar a seguinte afirmação do 
ministro Luis Felipe Salomão, do TSE, na representação nº 06016933435: “As liberdades 
comunicativas no campo político-eleitoral abrangem não só manifestações, opiniões 
e ideias majoritárias, socialmente aceitas, elogiosas, concordantes ou neutras, mas 
também aquelas minoritárias, contrárias às crenças estabelecidas, discordantes, 
críticas e incômodas.”

Convém frisar que o entendimento aplicado na representação n º 06017756536 
32  COSTA NETO, João. Liberdade de Expressão: o conflito entre e o legislador e o juiz constitucional. São Paulo: 

Saraiva, 2017. p. 254.
33  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 

das letras, 2010. p.365.
34  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação nº 060169334.
35  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação nº 060169334.
36  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação nº 0601775-65.
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passou a ser utilizado em outras representações apreciadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, como a de nº 06018068537 que tratava sobre “a retirada de vídeo publicado 
em rede social, sob argumento de que revela notícia falsa ao propalar que o TSE 
determinou a remoção de todas as ‘manifestações de Bolsonaro’ a respeito do ‘kit 
gay’). Nesta última, o pedido liminar, de remoção imediata de vídeo publicado no 
Facebook, do representante Jair Messias Bolsonaro, foi declarado improcedente.

Ainda, outra perspectiva adotada pelo órgão maior da justiça eleitoral sobre 
a exclusão de conteúdos compartilhados em redes sociais, ficou evidente na análise 
dos pedidos liminares que indeferiram a remoção das publicações alegadamente 
falsas, nas representações 06017574438 e 06016977139, pelo motivo a seguir:

Na espécie, em juízo preliminar, não obstante encontradas 
publicações que apresentam realmente teor negativo, é 
forçoso reconhecer que exteriorizam o pensamento crítico 
dos usuários das plataformas de rede sociais ora impugnadas, 
de modo que a liberdade de expressão no campo político-
eleitoral abrange não só manifestações, opiniões e ideias 
majoritárias, socialmente aceitas, elogiosas, concordantes 
ou neutras, mas também aquelas minoritárias, contrárias às 
crenças estabelecidas, discordantes, críticas e incômodas.  
Com efeito, o controle sobre quais conteúdos ou nível das 
críticas veiculadas, se aceitáveis ou não, deve ser realizado 
pela própria sociedade civil, porquanto a atuação da Justiça 
Eleitoral no âmbito da Internet e redes sociais, ainda que 
envolva a honra e reputação dos políticos e candidatos, deve 
ser minimalista, sob pena de silenciar o discurso dos cidadãos 
comuns no debate democrático. 

Considerando as decisões expostas neste tópico, em diálogo com o 
posicionamento de Sen, denota-se que a retirada ou exclusão se mostra uma medida 
extrema e prevalentemente indevida, sendo a melhor opção, em um primeiro 
37  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação nº 060180685. Representantes: Jair Messias Bolsonaro; 

Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL/PRTB). Representados: Fernando Haddad; 
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda; Página O Brasil Feliz de Novo; Coligação O Povo Feliz de Novo (PT/
PCdoB/PROS). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: . Acesso em 14 de janeiro de 2019.

38  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.  Representação nº 060175744.
39  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.  Representação nº 060169771. Representantes: Coligação O Povo Feliz 

de Novo (PT/PCdoB/PROS). Representados:  Google Brasil Internet Ltda.; Twitter Brasil Rede de Informação 
Ltda.; Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.; Prime Comunicação Digital Ltda. e outras. Relator: Ministro 
Luis Felipe Salomão. Decisão em 17 de outubro de 2018. Disponível em: Acesso em: 14 de janeiro de 2018.
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momento, como é afirmado pelo TSE, que o cidadão busque confirmar a veracidade 
das informações que obtém e utiliza para formar a sua opinião, cabendo ao Poder 
Judiciário atuar em casos pontuais e com consequências que prejudicam gravemente 
a democracia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fenômeno das  fake News, evidenciado na segunda década dos anos 2000, 
foi um dos maiores percalços que se apresentaram para o processo democrático, 
considerando que de um lado, a informação falsa divulgada em grandes proporções 
pode causar prejuízos para o devido funcionamento da democracia, como no 
processo eleitoral e, de outro, estabelecer um controle sobre esse fenômeno pode 
atingir expressivo inúmero de direitos fundamentais que são essenciais para o vigor 
do processo democrático, como a ocorrência de censura, desrespeito ao direito 
à liberdade de expressão, o direito ao acesso à informação, prejudicar o debate 
público e a formação de opinião da população.

Por fim, é pertinente expor o texto do artigo 33 da resolução nº 
23.551/2017 do TSE, que é utilizada como fundamentação em muitas das suas 
decisões, destacando o que seu texto diz: “a atuação da Justiça Eleitoral em relação 
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência 
possível no debate democrático”.40

A partir da análise do trecho anterior, percebe-se que as decisões proferidas 
pelos ministros do TSE estão em consonância com a resolução que deveria guiar as 
demandas decorrentes das fake news no período eleitoral de 2018. Nesse contexto 
e em consonância com a hipótese inicialmente destacada nesta abordagem, 
afirma-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral é o mais 
adequado para a manutenção da democracia no Brasil, não permitindo a abertura 
de precedentes para que os governantes ou candidatos com maior poder financeiro 
ou de organização possam influenciar diretamente no que é divulgado e, podendo 
no futuro, interferir indevidamente nos resultados das eleições, além de garantir a 
inocorrência de censura.

Assim, fica evidente a intervenção mínima do TSE com relação à retirada 
de supostas fake news das redes, em que a maioria das decisões seguem uma linha 

40  BRASIL. Resolução nº 23.551, de 18 de dezembro de 2017.
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mais resguardada, dando prevalência para o direito à liberdade de expressão, a fim 

de evitar um abuso sobre este direito. Particularmente, como antes destacado, não 

cabe ao tribunal eleitoral definir o que é ou não é verdade, além de que não há um 

consenso estabelecido sobre os limites existentes entre as fake news e o direito à 

liberdade de expressão, não cabendo ao Poder Judiciário estabelecê-los.

Ainda, é possível concluir que a exclusão de notícias, mesmo que 

provavelmente falsas, tem a tendência de ser mais prejudicial para a democracia do 

que a sua permanência na rede, uma vez que pode vir a ferir o direito à liberdade 

de expressão, sendo este uma prerrogativa imprescindível para o exercício da 

democracia em suas múltiplas realidades.

O melhor caminho é combater a desinformação com a informação, ou 

seja, nos próprios locais em que a falsidade foi divulgada, indicar como encontrar 

as informações verdadeiras ou a outra versão da notícia ou da história. A exclusão 

ou retirada, quando necessária, é possível de aplicação tanto para as redes sociais, 

quanto para os portais de notícias, sendo uma tarefa mais difícil esclarecer os 

conteúdos compartilhados por aplicativos de mensagens pessoais.

Dessa forma, conclui-se em resposta ao questionamento formulado na 

introdução deste trabalho, que o posicionamento adotado pelo TSE, optando por 

não interferir em excesso no que é exposto pelos cidadãos é o mais adequado, pois 

o risco de acabar infringindo o direito à liberdade de expressão é muito maior do 

que realizar um controle efetivo sobre a divulgação de fake news.
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RESUMO: O presente trabalho aborda questões relacionadas à atuação do 
Ministério Público na efetivação do direito à convivência familiar e comunitária de 
crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, haja vista ser a instituição 
incumbida da defesa dos interesses e direitos pertinentes à infância e juventude. 
Considerando que o acolhimento institucional de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade, embora tenha caráter eminentemente protetivo (artigo 
101, inciso VII, da Lei nº 8.069/1990), inevitavelmente implica no afastamento do 
convívio familiar e comunitário, direito fundamental consagrado no artigo 227 da 
Constituição Federal e no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, busca-
se, por meio de pesquisa bibliográfica, identificar como o Ministério Público pode 
contribuir para assegurar a crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente o 
direito à convivência familiar e comunitária.
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THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR FOR THE 
EFFECTIVENESS OF THE RIGHT TO FAMILY AND COMMUNIT Y 

CONVIVIALIT Y OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN 
INSTITUTIONS

ABSTRACT: Issues related to the role of the Public Prosecutor for the compliance 
of family and community conviviality of children and adolescents living within an 
institution are discussed within the context of an institution for the defense of 
their interests and rights. Since the institutional custody of vulnerable children 
and adolescents is highly protective (Article 101, par. VII of Law n. 8069/1990) and 
it inevitably implies in removing them from family and community conviviality, a 
fundamental right according to the Brazilian Constitution Art. 227 and to Art. 19 of 
the Statutes for Children and Adolescents, current paper identifies the manner the 
Public Prosecutor may guarantee to children and adolescents in custody the right for 
family and communitarian conviviality. 

KEY WORDS: Institutional internments; Family and community conviviality.

EL PAPEL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA BÚSQUEDA DE LA 
EFECTIVIDAD DEL DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR 
Y COMUNITARIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOGIDOS 

INSTITUCIONALMENTE

RESUMEN: En el presente estudio se aborda cuestiones relacionadas a la actuación 
del Ministerio Público en la efectividad del derecho a la convivencia familiar y 
comunitaria de niños y adolescentes acogidos institucionalmente, por ser la 
institución encargada de la defensa de los intereses y derechos aplicables a la infancia 
y juventud. Considerando que la acogida institucional de niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad, aunque tenga carácter eminentemente alcance protector 
(artículo 101, inciso VII, de la Ley nº 8.069/1990), inevitablemente implica en el 
alejamiento del convivio familiar y comunitario, derecho fundamental consagrado 
en el artículo 227 de la Constitución Federal y en el artículo 19 del Estatuto del Niño 
y del Adolescente, se busca, por intermedio de investigación bibliográfica, identificar 
cómo el Ministerio Público puede contribuir a asegurar a niños y adolescentes 
acogidos institucionalmente el derecho a la convivencia familiar y comunitaria.

PALABRAS CLAVE: Ministerio Público; Convivencia Familiar y Comunitaria; 
Acogimiento Institucional.
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INTRODUÇÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com os novos 
contornos institucionais do Ministério Público delineados com o advento da 
Constituição Federal de 1988, atribuiu à referida instituição a defesa dos interesses 
e direitos pertinentes à infância e juventude, impondo aos seus membros o dever 
funcional de atuar no sentido de garantir a efetivação das normas estabelecidas em 
benefício de crianças e adolescentes.

Por ser o Ministério Público o verdadeiro defensor de uma sociedade 
democrática é que o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente lhe conferiu 
o zelo pelos interesses individuais, coletivos e difusos relacionados à proteção da 
infância e juventude, devendo atuar de modo a interferir positivamente na realidade 
social, inclusive no tocante à fiscalização da implementação de políticas públicas 
voltadas a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade.

Assim, o presente trabalho buscará identificar as atribuições institucionais 
do Ministério Público na proteção dos direitos infanto juvenis; o papel do Ministério 
Público frente ao acolhimento institucional e como a atuação ministerial pode 
contribuir para a materialização do direito à convivência familiar e comunitária.

1.1 O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Crescer no seio de uma família e de uma comunidade é um direito 
fundamental de crianças e adolescentes garantido pela Constituição Federal de 1988 
e pelo Estatuto da Criança do Adolescente.

A família é constitucionalmente reconhecida, no artigo 226 da Carta Magna, 
como a base da sociedade e destinatária de especial proteção do Estado, que deve 
dar assistência aos seus membros e impedir a violência no âmbito de suas relações. 
É dever da família, assim como do Estado e da sociedade, assegurar à criança e 
ao adolescente o exercício de seus direitos fundamentais, inclusive o direito à 
convivência familiar e comunitária.

Consoante estabelece o artigo 227 da Constituição Federal 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 
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familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Não por acaso, a família é relacionada como a primeira das instituições 
convocadas a atuar na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, considerando 
se tratar de grupo fundamental da sociedade e ambiente naturalmente propício ao 
sadio desenvolvimento humano, especialmente de crianças e adolescentes. Outra 
também não foi a razão de o direito à convivência familiar ter sido expressamente 
relacionado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com o 
comando constitucional supracitado, como um dos direitos fundamentais a serem 
assegurados com absoluta prioridade à criança e ao adolescente, nos termos do 
artigo 4º, caput, combinado com o artigo 19.

A família é o primeiro espaço de vivência do ser humano, fundamental para 
o sadio desenvolvimento do indivíduo, na medida em que, independentemente de 
sua configuração, é o ambiente natural em que a criança se reconhece como sujeito, 
recebe as primeiras referências, aprende e incorpora valores éticos e religiosos, vive 
experiências afetivas, representações e expectativas que influem na formação de 
sua personalidade. Com efeito, estudos científicos demonstram que é na primeira 
infância, de zero a seis anos completos, que o ser humano apresenta condições 
ideais para o desenvolvimento de inúmeras habilidades, com reflexo também na vida 
adulta. Logo, é na convivência familiar e comunitária que crianças e adolescentes 
encontram as condições adequadas para que se desenvolvam em todos os aspectos, 
de forma integral.

A propósito, a conceituação de Wilson Donizeti Liberati sobre a família 
natural destaca a relevância desta referência na vida da criança: “Lá ela deve ser 
mantida, sempre que possível, mesmo apresentando carência financeira. Lá é o lugar 
onde devem ser cultivados e fortalecidos os sentimentos básicos de um crescimento 
sadio e harmonioso”04.

Sobre o direito à convivência familiar e comunitária, Murillo José Digiácomo 
esclarece que se trata de um dos direitos fundamentais a serem assegurados a 
todas as crianças e adolescentes com a mais absoluta prioridade, tendo a lei criado 
mecanismos para, de um lado (e de forma preferencial), permitir a manutenção 
e o fortalecimento dos vínculos com a família natural (ou de origem) e, de outro, 
quando por qualquer razão isto não for possível, proporcionar a inserção em 
04  LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente. São Paulo: Malheiros, 2004, 

p. 30.
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família substituta de forma criteriosa e responsável, procurando evitar os efeitos 
deletérios tanto da chamada “institucionalização” quanto de uma colocação familiar 
precipitada, desnecessária e/ou inadequada05.

Segundo Katia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, a convivência familiar 
pode ser conceituada como o “direito fundamental de toda pessoa humana de viver 
junto à família de origem, em ambiente de afeto e de cuidado mútuos, configurando-
se como um direito vital quando se tratar de pessoa em formação (criança ou 
adolescente)”06.

Paralelamente à convivência familiar, a Constituição Federal e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, nos mesmos dispositivos legais supramencionados, 
normatizaram o direito fundamental à convivência comunitária, também 
imprescindível ao pleno e saudável desenvolvimento de crianças e adolescentes. É na 
comunidade que o ser humano em processo de formação encontra a oportunidade 
de se envolver com os valores sociais e políticos que, futuramente, regerão a sua vida 
cidadã, bem como de construir relacionamentos interpessoais.

Acerca da convivência comunitária, vale registrar os ensinamentos de Katia 
Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel no sentido de que a criança e o adolescente, 
com o passar dos anos, ampliam os seus relacionamentos e passam a viver 
experiências próprias fora do âmbito familiar que lhes auxiliarão no incremento 
da personalidade e do caráter. Explica a referida autora que a convivência escolar, 
religiosa e recreativa deve ser incentivada e facilitada pelos pais. Acrescenta que estes 
espaços complementares do ambiente doméstico constituem pontos de identificação 
importantes, inclusive para a proteção e o amparo do infante, mormente quando 
perdido o referencial familiar. Conclui que, na comunidade, a criança e o adolescente 
poderão desenvolver os seus direitos como cidadãos07.

Destarte, conviver em família e em comunidade representa 
segurança e estabilidade para a saudável e plena formação 
de crianças e adolescentes, sujeitos de direitos em peculiar 
situação de desenvolvimento.

05  DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado 
e Interpretado. 6. ed. Curitiba: Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/
publi/caopca/eca_anotado_2013_6ed.pdf. Acesso em: 07 jan. 2017.

06  MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade; CARNEIRO, Rosa Maria Xavier Gomes. Curso de Direito da 
Criança e do Adolescente. Aspectos teóricos e práticos. 7. ed.  rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 128.

07  MACIEL Op. Cit., p. 129.
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1.2 NOÇÃO ATUAL DE FAMÍLIA

Falar de família atualmente é falar de famílias, dada a diversidade de arranjos 
e a heterogeneidade das composições familiares.

O modelo clássico de família monogâmica, matrimonializada, patriarcal, 
hierarquizada e heterossexual passou por transformações ocorridas com o início 
da industrialização, com o advento da urbanização, a abolição da escravatura e a 
organização da população. Ainda assim, a família contemporânea conservou traços 
típicos da família clássica, controlando a sexualidade e preservando as relações de 
classe, inclusive dentro do próprio lar, com a preservação da ordem e da relação de 
poder do homem sobre os membros da família.

A partir do período industrial, a mulher começou a deixar a instância privada, 
o papel exclusivo de esposa e mãe, para inserir-se na produção social, no mercado 
de trabalho, como provedora, passando a assumir papéis até então exclusivos dos 
homens. Em decorrência, ocorre uma sobrecarga feminina, pois a mulher passa 
a acumular os papéis de provedora e cuidadora, com pouco tempo para afazeres 
domésticos e atenção para os filhos.

Somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 todos 
os membros da família passaram a ser reconhecidos e tratados como sujeitos 
de direitos, respeitando-se suas individualidades e seus direitos fundamentais. 
Ademais, a conceituação de família foi ampliada, reconhecendo-se a possibilidade 
de sua origem para além do casamento, na informalidade, na uniparentalidade e, 
principalmente, no afeto.

No tocante à tipificação dos arranjos familiares, tem-se ainda como modelo 
predominante a chamada família nuclear, composta por pai, mãe e filhos, muitas 
vezes com viés patriarcal e idealizada, haja vista sua construção histórica e sociológica. 
A família nuclear pode ser formada pelo casamento ou pela união estável.

Dentro da família nuclear ainda podem ser encontradas as famílias 
recompostas ou reconstituídas, formadas por vários grupos de famílias, ou seja, 
casais que trazem seus filhos de outros relacionamentos para uma nova união, tendo 
novos filhos que convivem com os anteriores.

A família monoparental, por sua vez, decorre de divórcios ou separações, 
em que um dos pais assume o cuidado dos filhos e o outro não é ativo no 
exercício do poder familiar, ou famílias em que um dos pais é viúvo ou solteiro. 
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Pode ser monoparental feminina, composta pela mãe e os filhos, ou monoparental 
masculina, formada pelo pai e os filhos, muito embora seja predominante o modelo 
monoparental feminino, com mulheres na chefia.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 25, conceitua 
a família natural, compreendida pelos pais e seus filhos (família nuclear), mas 
também apresenta como aquela formada por qualquer um deles e sua prole (família 
monoparental). A lei estatutária não menciona, em qualquer hipótese, a origem 
da relação jurídica dos pais, se formal ou informal, em atenção ao princípio da 
isonomia filial consagrada constitucionalmente no artigo 227, § 6º, reconhecendo 
como família natural ou nuclear aquela formada pelo casal ou um dos pais e sua 
respectiva prole.

Por família extensa ou ampliada entende-se aquela que se estende para além 
da unidade de pais e filhos, formada por parentes próximos. Tal vertente familiar 
amparada pelo Código Civil nos artigos 1.591 a 1.595, no capítulo do parentesco, 
está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 25, parágrafo único, 
na mesma Seção II onde é tratada a família natural.

Leciona Katia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel que também é possível 
conceituar a família anaparental, denominação cunhada na doutrina de Sérgio 
Resende de Barros, como sendo aquela composta pelos descendentes privados de 
ambos os pais. Igualmente fundada no afeto, a família anaparental é reconhecida como 
entidade familiar estável quando constatados os vínculos subjetivos que remetem à 
família, “como os laços afetivos; a congruência de interesses; o compartilhamento de 
ideias e ideais; a solidariedade psicológica, social e financeira”08.

A pluralidade das entidades familiares legalmente prevista no artigo 226, 
parágrafos 1º, 3º e 4º, da Constituição Federal, tem o reconhecimento ampliado 
pela hodierna jurisprudência pátria, a despeito da ausência de lei específica, no que 
se refere à tipificação da família homoafetiva, formada pela união de indivíduos do 
mesmo sexo, com filhos adotivos ou de relacionamentos heterossexuais.

Nesse particular, visando acompanhar as mudanças sociais e buscar o 
reconhecimento material da igualdade entre cidadãos, em 2011 o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu que a Constituição Federal, ao tratar da família, não faz nenhuma 
distinção em razão da opção sexual. Do contrário, a interpretação histórica, lógica e 
teleológica do texto constitucional, com base nos princípios da dignidade da pessoa 

08  MACIEL Op. Cit. p. 125.
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humana e da igualdade, não mais permite distinções fundadas na sexualidade. Assim, 
em decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal utilizou a técnica da interpretação 
conforme para viabilizar o descarte de qualquer interpretação desfavorecedora do 
reconhecimento da convivência estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade 
familiar.

1.3  A NORMATIZAÇÃO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

O direito à convivência familiar e comunitária, em contraposição à 
institucionalização de crianças e adolescentes, é uma conquista intrinsecamente 
relacionada à ruptura de paradigma que representou o abandono da doutrina da 
situação irregular, na qual inexistia preocupação com a manutenção dos vínculos 
familiares, sobretudo porque a família ou a falta dela era considerada a causa da 
situação irregular.

Enquanto vigente a doutrina da situação irregular, calcada no binômio 
carência-delinquência, crianças e adolescentes considerados em situação irregular, 
vale dizer, sem condições de subsistência, por falta, ação ou omissão dos pais ou 
responsáveis; vítimas de maus tratos; em perigo moral ou social ou infratores, 
eram institucionalizados, encaminhados para internatos ou, no caso de infratores, 
institutos de detenção.

Apenas com a absorção dos ditames da doutrina da proteção integral 
pela Constituição Federal de 1988 crianças e adolescentes brasileiros passam 
a titularizar direitos fundamentais, como qualquer ser humano, dentre eles o 
direito à convivência familiar e comunitária. A preservação dos vínculos familiares 
e o esgotamento das possibilidades de manutenção na família de origem dão a 
tônica das políticas de atendimento, de modo que, nessa esteira, na falta dos pais 
ou quando estes não podem garantir o direito à convivência familiar, a busca pela 
família extensa, resguardada a necessária afinidade e afetividade, deve preceder e, 
sempre que possível, prevalecer sobre o acolhimento institucional.

Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente exsurge no cenário jurídico 
como forma de regulamentação do artigo 227, da Constituição Federal, consolidando 
a doutrina da proteção integral. Nesse contexto, Olympio de Sá Sotto Maior Neto, 
prefaciando obra que interpreta a Lei nº 8.069/1990, destaca que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente apresenta duas propostas fundamentais, quais sejam: a) 
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garantir que as crianças e adolescentes brasileiros, até então reconhecidos como 
meros objetos de intervenção da família e do Estado, passem a ser tratados como 
sujeitos de direitos; b) o desenvolvimento de uma nova política de atendimento à 
infância e juventude, informada pelos princípios constitucionais da descentralização 
político-administrativa (com a consequente municipalização das ações) e da 
participação da sociedade civil09.

Tendo como embasamento legal, especialmente, os artigos 226 e 227 
da Constituição Federal, o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente e a 
normativa convencional internacional, foi elaborado o Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA por meio 
da Resolução Conjunta nº 1, de 13 de dezembro de 2006.

O Plano Nacional, que prioriza a recuperação do ambiente familiar, tem 
por objetivo nortear a formulação e implementação de políticas públicas voltadas 
a assegurar o direito fundamental de crianças e adolescentes à convivência familiar 
e comunitária, nas diversas esferas de governo, reconhecendo a necessidade de 
investimentos, ações e programas que fortaleçam as relações familiares e comunitárias 
e previnam o rompimento dos vínculos, afastando a cultura da institucionalização, 
que só deve ocorrer quando, efetivamente, esgotadas as possibilidades de 
manutenção na família de origem ou extensa.

Nesse sentido, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária determina que o 
Plano constitui um marco nas políticas públicas no Brasil, ao romper com a cultura da 
institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer o paradigma da proteção 
integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários preconizados 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Prevê o Plano que a manutenção 
dos vínculos familiares e comunitários – fundamentais para a estruturação das 
crianças e adolescentes como sujeitos e cidadãos – está diretamente relacionada ao 
investimento nas políticas públicas de atenção à família. Estabelece que as estratégias, 
objetivos e diretrizes do Plano estão fundamentados primordialmente na prevenção 
ao rompimento dos vínculos familiares, na qualificação do atendimento dos serviços 
de acolhimento e no investimento para o retorno ao convívio com a família de 
09  DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado 

e Interpretado. 2. ed. São Paulo: FTD, 2011, p. vi.
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origem. Determina que, somente se forem esgotadas todas as possibilidades para 
estas ações, deve-se utilizar o recurso de encaminhamento para família substituta, 
mediante procedimentos legais que garantam a defesa do superior interesse da 
criança e do adolescente10.

Outro objetivo do Plano Nacional consiste na adequação das unidades de 
acolhimento institucional em conformidade com as “Orientações Técnicas: Serviços 
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”11, a fim de extinguir grandes unidades 
de acolhimento, garantir a célere reintegração familiar de crianças e adolescentes 
institucionalizados e promover a colocação em família substituta nos casos devidos, 
no intuito de assim garantir o direito à convivência familiar e comunitária.

Em 2009, a Lei nº 12.010, tendo como fonte de inspiração o Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária, reafirmou o caráter excepcional e provisório do 
acolhimento institucional já preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
bem como tentou aperfeiçoar a sistemática prevista para garantia do direito à 
convivência familiar a todas as crianças e adolescentes, assegurando a orientação, 
apoio e promoção social da família natural, excetuada absoluta impossibilidade, em 
decisão judicial fundamentada. Ademais, o mencionado diploma legal impôs uma 
reflexão sobre o papel dos diversos órgãos encarregados do atendimento, defesa e 
promoção do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, 
porquanto ressalta a necessidade de uma política pública intersetorial específica, 
descentralizada e municipalizada.

Entretanto, na esteira do que pontua Olympio de Sá Sotto Maior Neto12, 

como a lei, por si só, não tem o condão de alterar a realidade social, o exercício 
dos direitos e a materialização do que foi prometido a crianças e adolescentes 
no ordenamento jurídico brasileiro depende da criação de condições e de meios 
indispensáveis para tanto pelos detentores do poder, sendo imprescindível a 
intervenção positiva da sociedade brasileira e, especialmente, dos atores integrantes 
do denominado Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para 
a implementação das regras voltadas a garantir o direito à convivência familiar e 

10  Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/pdf/plano-nacional-de-
convivencia-familiar-e.pdf. Acesso em: 07 jan. 2017.

11  Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/pdf/orientacoes-tecnicas.
pdf. Acesso em: 07 jan. 2017.

12  DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado 
e Interpretado. 2. ed. São Paulo: FTD, 2011, p. vi.
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comunitária, sobretudo por meio de políticas públicas efetivamente capazes de 
tornar crianças e adolescentes sujeitos de direitos.

Nesse contexto, considerando as atribuições institucionais do Ministério 
Público, o alinhamento de seus propósitos à doutrina da proteção integral e as 
dificuldades para a materialização do direito à convivência familiar e comunitária, 
a atuação ministerial ganha especial relevância no eixo de defesa de interesses de 
crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente.

2 O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E O DESAFIO PARA A PRESERVAÇÃO DO 
DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

13Muito embora toda criança e adolescente tenha direito a ser criado e 
educado no seio de sua família, assegurada a convivência familiar e comunitária em 
um lar que lhe proporcione afeto e felicidade, por vezes os pais, responsáveis pelos 
deveres de sustento, guarda e criação, a teor do disposto no artigo 22, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, violam direitos fundamentais dos filhos, colocando-os 
em situação de vulnerabilidade a ensejar a intervenção estatal.

Sempre que os direitos assegurados a crianças e adolescentes forem 
ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, 
omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua própria conduta, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 98, autoriza a aplicação, pela 
autoridade competente, de medidas de proteção especificamente previstas no artigo 
101.

O acolhimento institucional é a sétima medida de que trata o artigo 101, 
da Lei nº 8.069/1990, que na redação original era denominada medida de abrigo. 
A Lei 12.010/2009 modificou a terminologia para adequar o Estatuto aos termos do 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária

Consiste na determinação, pela autoridade competente, 
do encaminhamento da criança ou adolescente à entidade, 
pública ou privada, que desenvolve programa de acolhimento 
institucional, em razão de abandono ou após a constatação 
de que a manutenção na família ou no ambiente de origem 

13 
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não é a alternativa mais apropriada ao seu cuidado e à sua 
proteção. É medida excepcional e provisória, utilizada como 
forma de transição para a reintegração familiar ou, não sendo 
esta possível, para a colocação em família substituta.

O conceito de autoridade competente indicada no artigo 101, da Lei nº 
8.069/1990 compreende o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário. A aplicação das 
medidas de proteção que importem em afastamento do convívio familiar, tais 
como o acolhimento institucional, o acolhimento familiar e a colocação em família 
substituta, são de competência exclusiva da autoridade judiciária, nos termos do 
artigo 101, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Como exceção à regra, nas hipóteses em que a medida de acolhimento 
institucional se revele imprescindível e urgente, o Conselho Tutelar pode, 
excepcionalmente, encaminhar a criança ou adolescente para entidade de 
acolhimento institucional, como medida emergencial para a proteção de vítimas de 
violência ou abuso sexual, com fundamento no artigo 93, da Lei nº 8.069/1990, caso 
em que entidade deve comunicar o fato ao juiz da infância e juventude no prazo de 
24 horas.

O acolhimento institucional apresenta como aspectos favoráveis a cessação 
da situação de vulnerabilidade social e a garantia a crianças e adolescentes dos 
direitos básicos à saúde, alimentação, educação, lazer. Com efeito, por mais 
indesejado que seja o acolhimento institucional, muitas crianças e adolescentes 
somente recebem a atenção e os cuidados necessários para o sadio desenvolvimento 
após serem encaminhadas para entidades de acolhimento. Por outro lado, é inegável 
que a institucionalização traz efeitos negativos ao desenvolvimento da criança e do 
adolescente, pois provoca o afastamento do convívio familiar, a perda da identidade 
com seus familiares e a estigmatização.

Considerando seus efeitos deletérios, o acolhimento institucional é medida 
de proteção de caráter excepcional e transitório, que deve ser aplicada apenas 
quando esgotadas as tentativas de manutenção da criança e do adolescente em sua 
família de origem ou extensa, assim como inviabilizada a inclusão em programa de 
acolhimento familiar, sempre de modo a não gerar a ruptura definitiva dos vínculos 
familiares, tampouco a institucionalização prolongada.

Destarte, quando o afastamento é inevitável, tão logo efetivado o acolhimento 
institucional deve ser iniciado um efetivo trabalho interdisciplinar com a criança ou 
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adolescente e sua família, visando à reintegração familiar no menor tempo possível. 
As equipes técnicas da entidade de acolhimento institucional e dos programas 
de atendimento a famílias devem buscar maneiras de manter a vivência familiar e 
comunitária e de contribuir para a superação das vulnerabilidades, desenvolvimento 
de potencialidades e fortalecimento dos vínculos familiares.

O sucesso desse trabalho, contudo, depende de políticas públicas 
que proporcionem os atendimentos necessários aos sujeitos em situação de 
vulnerabilidade. Em linhas gerais, sem programas que enfrentem as causas do 
acolhimento institucional "condições socioeconômicas; fragilidade, perda ou 
ausência de vínculos; envolvimento com drogas e álcool; violência doméstica 
e sexual," não será possível a superação da situação de violação de direitos que 
ensejou o acolhimento, tampouco a prevenção de novas hipóteses, o que implica, 
por conseguinte, em violação ao direito à convivência familiar e comunitária.

Ressalta-se que o Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e 
Adolescentes da Rede SAC14, realizado em 2003, pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e promovido pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) 
da Presidência da República, ao retratar o perfil das crianças e adolescentes à época 
acolhidos institucionalmente no Brasil, constatou que a maioria possuía família e 
se encontrava institucionalizada por motivos relacionados à carência de recursos 
materiais da família (24,1%); abandono pelos pais ou responsáveis (18,8%); violência 
doméstica (11,6%); dependência química de pais ou responsáveis (11,3%); vivência 
de rua (7,0%); orfandade (5,2%); prisão dos pais ou responsáveis (3,5%) e abuso 
sexual praticado pelos pais ou responsáveis (3,3%).

De fato, os acolhimentos institucionais ocasionados por motivos relacionados 
à pobreza, violência doméstica, dependência química dos pais ou responsáveis e 
vivência de rua demonstram claramente a ausência ou a ineficiência de políticas 
públicas nas áreas da assistência social, saúde, geração de renda e emprego, 
habitação, educação. Desta feita, como bem ponderam Silva, Mello e Aquino, “tratar 
da prevenção ao abandono e à institucionalização é falar das políticas de atenção às 
famílias, majoritariamente às famílias pobres”15.

Atento ao panorama nacional de crianças e adolescentes acolhidos 

14  Disponível em: http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ENSAIO3_Enid11.pdf. Acesso 
em: 20 dez. 2019.

15  Disponível em: http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ENSAIO3_Enid11.pdf. Acesso 
em: 20 dez. 2019.
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institucionalmente e reforçando o caráter excepcional e transitório dessa medida de 
proteção, o legislador infraconstitucional houve por bem editar a Lei nº 12.010, de 
03 de agosto de 2009, conhecida com a “Lei da Adoção”. O diploma operou profunda 
alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente não apenas em dispositivos 
relacionados diretamente à adoção, mas também quanto à sistemática prevista para 
a garantia do direito à convivência familiar.

Em linhas gerais, com o advento da “Lei da Adoção”, o programa de 
“abrigamento” de crianças e adolescentes passou a ser chamado de programa de 
acolhimento institucional; houve a criação de nova medida de proteção consistente 
no acolhimento familiar, como alternativa à indesejada institucionalização; reforçou-
se a excepcionalidade do acolhimento institucional mediante a necessidade de prévia 
decisão judicial para o afastamento do convívio familiar; emissão, pela autoridade 
judiciária, de uma Guia de Acolhimento; elaboração de um Plano Individual de 
Atendimento visando à reintegração familiar.

Ademais, visando evitar a institucionalização prolongada de crianças 
e adolescentes e a indefinição da situação jurídica, a Lei nº 12.010/2009 definiu 
o prazo máximo de 02 anos para a permanência em programa de acolhimento 
institucional, salvo excepcionais e justificadas hipóteses; estabeleceu a necessidade 
de reavaliação da situação de toda criança ou adolescente acolhido a cada 06 meses, 
assim como afirmou expressamente que a manutenção ou reintegração à família é 
medida preferencial.

Na esteira das sucessivas modificações legislativas que marcam o momento 
histórico que o país atravessa, o microssistema legal exclusivo de garantias, direitos 
e obrigações, com centralidade na convivência familiar e comunitária, criado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente foi novamente objeto de alterações promovidas 
pela Lei nº 13.509/2017, publicada em 22 de novembro de 2017, que altera a Lei 
nº 8.060/1990 ao estabelecer novos prazos e procedimentos para o trâmite dos 
processos de adoção, além de prever novas hipóteses de destituição do poder 
familiar, de apadrinhamento afetivo e disciplinar a entrega voluntária de crianças e 
adolescentes à adoção.

Com a redação conferida pela Lei nº 13.509/2017, o artigo 19 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente determina que a situação jurídica de toda criança 
e adolescente inserido em programa de acolhimento institucional ou familiar 
seja reavaliada, no máximo, a cada 03 meses. Outrossim, o prazo máximo de 
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permanência de criança ou adolescente em programa de acolhimento, que era de 
02 anos, passou a ser de 18 meses. Esta alteração, bem como outras tantas definidas 
pela Lei nº 13.509/2017, tem por finalidade não apenas a redução do tempo de 
acolhimento, como também acelerar o processo de colocação em família substituta, 
preferencialmente por meio da adoção.

A par das alterações legislativas tendente ao aperfeiçoamento das disposições 
relativas ao afastamento do convívio familiar, torna-se forçoso reconhecer a existência 
de um aparente antagonismo entre o acolhimento institucional e a preservação do 
direito à convivência familiar e comunitária. Como dito, ao mesmo tempo em que 
o acolhimento institucional consiste em medida de proteção que retira crianças e 
adolescentes de situações de ofensa a direitos e violência intrafamiliar, tendo como 
objetivo a mais célere reintegração ao convívio familiar ou a colocação em família 
substituta, quando impossível o retorno ao seio da família biológica ou extensa, 
também implica na privação, temporária ou definitiva, da convivência de crianças e 
adolescentes com suas famílias e suas comunidades de origem.

Para a preservação do direito à convivência familiar e comunitária de crianças 
e adolescentes acolhidos institucionalmente, afigura-se necessária a fiel observância 
das disposições legais e regulamentares, sobretudo a adoção de medidas concretas 
tendentes à reintegração familiar, tais como o restabelecimento e o fortalecimento 
de vínculos afetivos, a superação dos motivos ensejadores do acolhimento, o 
desenvolvimento de potencialidades dos membros da família e a preservação dos 
elementos de identidade pessoal e social da criança ou adolescente acolhido.

Por tais motivos, as Orientações Técnicas para serviços de acolhimento 
recomendam a institucionalização em entidades com aspectos residenciais, 
localizadas o mais próximo possível do domicílio da família de origem, possibilitando 
a manutenção do contato, a preservação da individualidade e da identidade das 
crianças e adolescentes.

Nessa seara, o Plano Individual de Atendimento exsurge como instrumento 
voltado a nortear as ações da equipe técnica, do Ministério Público e do Poder 
Judiciário voltadas à preservação do direito à convivência familiar e comunitária. O 
próprio Plano Individual de Atendimento é um mecanismo de garantia do direito à 
convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes acolhidos, porquanto 
elaborado pela equipe técnica do programa de atendimento mediante a oitiva 
dos pais ou do responsável e, sempre que possível, da criança e do adolescente, 
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indicando os compromissos assumidos pelos pais e as ações a serem desenvolvidas 
objetivando a reintegração familiar.

Quando constatada a absoluta impossibilidade de reintegração familiar, 
após esgotados todos os esforços de reestruturação familiar, a equipe técnica da 
entidade de acolhimento institucional deverá encaminhar ao Ministério Público 
relatório pormenorizado das providências adotadas e a expressa recomendação para 
a destituição do poder familiar, de tutela ou guarda, nos termos do § 9º, do artigo 
101, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com lastro no relatório conclusivo 
da equipe técnica, o Ministério Público deverá ingressar com ação de destituição 
do poder familiar a fim de, oportunamente, viabilizar a colocação da criança ou do 
adolescente em família substituta na modalidade de adoção.

De toda forma, o cumprimento das disposições do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para a conciliação da medida de proteção de acolhimento institucional 
com o direito à convivência familiar e comunitária resta condicionado à existência 
e ao efetivo funcionamento de políticas de atendimento à infância e juventude e às 
famílias.

3 O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS INSTITUCIONALMENTE

A Constituição Federal e a Lei nº 8.069/1990 atribuíram ao Ministério Público 
a defesa dos interesses e direitos pertinentes à infância e juventude, impondo aos 
seus membros o dever institucional de atuar no sentido de garantir a efetivação das 
normas estabelecidas em benefícios das crianças e adolescentes.

No âmbito do Direito da Criança e do Adolescente, observa Andréa 
Rodrigues Amim que "a atuação do Ministério Público no sistema garantista do ECA 
foi sobremaneira ampliada seguindo a tendência preconizada pela Constituição 
Federal, que promove o Parquet a agente de transformação social"16.

3.1 PERFIL CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público integra a organização política do Estado brasileiro na 
16  AMIM, Andréa Rodrigues. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. 7. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 57.
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condição de instituição essencial à administração da justiça, tendo como missão a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, consoante dispõe o artigo 127, caput, da Constituição Federal.

Instituição conhecida da sociedade especialmente pela atuação criminal, o 
Ministério Público teve seu perfil remodelado pela Constituição Federal de 1988, 
em consonância com o novo contexto político-jurídico instituído, ganhando novas 
atribuições como agente de transformação social, cujas funções institucionais estão 
previstas no artigo 129 da Carta Maior.

O novo perfil constitucional do Ministério Público está diretamente 
relacionado à implementação dos princípios e valores insculpidos no texto 
constitucional, assumindo papel de protagonista na efetivação dos objetivos 
fundamentais da República, previstos no artigo 3º, da Constituição Federal.

Com o novo regime constitucional e por ter independência em relação a 
todos os órgãos estatais, o Ministério Público brasileiro passou a ser o defensor dos 
interesses de relevância social, especialmente em face de violações perpetradas pelo 
Poder Público, destacando-se na seara da promoção social.

A propósito, Carlos Roberto de C. Jatahy explica a função de �ombudsman” 
conferida ao Ministério Público. Segundo o referido autor o art. 129, inciso II, 
da Constituição Federal, estatuiu como função do Ministério Público zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua 
garantia. Por conseguinte, ao Ministério Público incumbiria a função de guardião da 
Constituição, de seus princípios, dos valores, dos deveres e direitos fundamentais 
que consagra, configurando, assim, a própria tradução e síntese da função de 
garante da legalidade democrática17.

Destarte, o Ministério Público exsurge como instituição fundamental à defesa 
do Estado Democrático de Direito, da ordem jurídica e dos direitos e interesses mais 
caros à sociedade, que se relaciona e interage com os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, mas possui independência e autonomia administrativa, orçamentária e 
funcional em relação a esses para exercer sua missão constitucional de promover as 
mudanças esperadas na ordem social, especialmente na área da infância e juventude, 
no intuito de interferir positivamente na triste realidade de milhares de crianças e 

17  JATAHY, Carlos Roberto de C. 20 anos de Constituição: o novo ministério público e suas perspectivas 
no estado democrático de direito. Temas Atuais do Ministério Público. 4. ed.,rev. ampl. e atual. Salvador: 
JusPodivm, 2013, p. 34.
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adolescentes que ainda não têm acesso aos direitos fundamentais mais elementares 
à dignidade humana.

3.2 ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Tendo como pilastras básicas uma nova política de atendimento, 
descentralizada, municipalizada e com participação obrigatória da sociedade civil 
organizada, assim como o tratamento de crianças e adolescentes como sujeitos de 
todos direitos elementares à pessoa humana elencados na Constituição Federal, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente incumbiu ao Ministério Público a defesa 
dos interesses e direitos pertinentes à infância e juventude, impondo aos seus 
membros o dever funcional de atuar no sentido de garantir a efetivação das normas 
estabelecidas em benefícios das crianças e adolescentes.

O artigo 201 do Estatuto da Criança e do Adolescente define as funções do 
Ministério Público afetas à infância e juventude, assim como os meios para atuação. 
O status de guardião dos direitos de crianças e adolescente é reforçado pelo artigo 
202 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual o Ministério Público, 
quando não for parte autora, deverá intervir em todos os processos e procedimentos 
relacionados à defesa dos direitos e interesses relacionados à Lei nº 8.069/1990, sob 
pena de nulidade do feito, nos termos do artigo 204 da mesma lei.

A Resolução 113, de 19 de abril de 2006, do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, ao definir os parâmetros para o fortalecimento do 
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, em seu artigo 7º, 
inciso II, contempla o Ministério Público como integrante do Sistema de Garantias 
no eixo de defesa dos direitos humanos infanto juvenis. O eixo da defesa dos direitos 
"caracteriza-se pela garantia do acesso à justiça, ou seja, pelo recurso às instâncias 
públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos, gerais e 
especiais, da infância e da adolescência, para assegurar a impositividade deles e sua 
exigibilidade, em concreto".18

Ao lado de outros órgãos públicos, tais como o Poder Judiciário, a Defensoria 
Pública, a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Gerais do Estado, as Polícias, 
os Conselhos e entidades de defesa de direitos, da família e da sociedade, cabe ao 

18  Disponível em:  http://dh.sdh.gov.br/download/resolucoes-conanda/res-113.pdf. Acesso em: 05 fev. 2017.
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Ministério Público exercer suas atribuições de forma eficaz e comprometida com 
a grandeza de sua missão. Mais do que isso, o Ministério Público tem o dever de 
fiscalizar a atuação dos demais corresponsáveis pela efetivação dos direitos infanto 
juvenis "família, sociedade e poder público", adotando as medidas extrajudiciais 
e judiciais cabíveis para que cada um desempenhe adequadamente seu papel 
constitucionalmente definido e indeclinável.

Como dito alhures, a concretização dos direitos fundamentais da criança 
e do adolescente depende da implementação da política de atendimento por meio 
de ações governamentais e, excepcionalmente, não governamentais. Cabe ao poder 
público observar o princípio constitucional da prioridade absoluta, que, segundo 
o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, importa em "preferência na 
formulação e execução das políticas públicas" e "destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude".

A não formulação ou a inexecução da política de atendimento, pelo não 
oferecimento ou oferta irregular das ações, programas e serviços previstos na Lei nº 
8.069/1990, caracteriza omissão passível de responsabilidade, consoante preconizam 
os artigos 129, incisos II e III, da Constituição Federal, e o artigo 208 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Leila Costa destaca a função ministerial na infância e juventude. Defende 
que, para atuar como verdadeiro agente de transformação social, o Ministério Público 
deve estar atento a todas as etapas de formulação da política pública, conhecendo 
bem a rede de atendimento e avaliando as prioridades locais detectadas. A atuação 
seria prioritariamente extrajudicial e, à exceção da necessidade imperiosa, judicial. 
Para tanto, a participação em reuniões, promoção de audiências públicas para coleta 
de informações, provocação de mobilização social para a criação de novos arranjos de 
organização em função subsidiária e do Estado, além da emissão de recomendações 
ao poder público com prazo razoável seriam importantes instrumentos à disposição 
do Ministério Público19.

Na esfera de atuação extrajudicial, o Ministério Público dispõe de vários 
meios de atuação e instrumentos legais de solução direta de questões, atuando 
como articulador da política de atendimento à criança e ao adolescente, na linha 

19  COSTA, Leila Machado. Sistema de Garantia de Direitos e o trabalho em rede – entendendo o papel do 
Ministério Público. In: OLIVEIRA, Antônio Carlos de; FERNANDES, Nair Cristina B. Boudet (org.). Violências 
contra crianças e adolescentes: redes de proteção e responsabilização. Rio de Janeiro: Nova Pesquisa e 
Assessoria em Educação. v.1, 2007, p. 129.
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de um Ministério Público resolutivo. Marcelo Pedroso Goulart destaca os seguintes 
meios de atuação político-administrativa: "entendimento direto com autoridades, 
gestores de serviços e lideranças comunitárias; visitas de inspeção; expedição de 
recomendações; promoção de acordos e de compromissos de ajustamento de 
conduta no âmbito de procedimentos administrativos e inquéritos civis20”.

Assim, o agente ministerial pode atuar extrajudicialmente para estimular a 
criação e o fortalecimento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e dos Conselhos Tutelares; zelar pelo funcionamento democrático dos Conselhos 
de Direitos e fiscalizar o cumprimento de seus objetivos; fiscalizar a atuação dos 
Poderes Executivo e Legislativo, especialmente no tocante à formulação das políticas 
públicas voltadas à população infanto juvenil, ao cumprimento das deliberações dos 
Conselhos de Direitos; cobrar do Poder Executivo e das entidades a oferta regular 
dos serviços que compõem a política de atendimento; zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados a 
crianças e adolescentes.

Esgotados os mecanismos de atuação extrajudicial, além da possibilidade de 
promover todas as espécies de ações pertinentes à defesa dos direitos e interesses 
protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nos moldes do artigo 212 
do diploma estatutário, o Ministério Público tem a prerrogativa de ingressar com 
ação civil pública para buscar a implementação da política de atendimento pela 
via jurisdicional, bem como para a defesa de interesses individuais de crianças e 
adolescentes que estejam sendo ameaçados ou violados.

Quando o poder público é o responsável pela violação de direitos 
destinados a crianças e adolescentes, cabe ao Poder Judiciário intervir para 
assegurar o cumprimento dos comandos constitucionais materializados por meio da 
implementação de políticas públicas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou admitindo a 
ação civil pública como meio adequado para a imposição de comandos ao Poder 
Executivo, conforme demonstram as seguintes ementas:

[...] 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode 
determinar que a Administração pública adote medidas 
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos 
como essenciais, sem que isso configure violação do princípio 

20  GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: Arraes, 
2013, p. 224.
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da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição 
Federal. [...] STF, 2ª. T., Agravo em Recurso Extraordinário 827568, 
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/03/2016, DJe-098.

[...] 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes 
do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência 
firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido 
de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode 
determinar que a Administração Pública adote medidas 
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos 
como essenciais, sem que isso configure violação do princípio 
da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria 
a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o 
que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, 
de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...]. STF, 1ª. 
T., Agravo em Recurso Extraordinário 893253, Rel.  Min. Rosa Weber, 
j. 04/08/2015, DJe-166.

Em matéria de criança e adolescente, a atuação do Ministério Público, 
seja resolutiva ou judicial, deve almejar sempre a concretização das disposições 
da Constituição Federal, da Lei nº 8.069/1990 e demais instrumentos normativos 
pertinentes, contribuindo para que "deixem de ser tratadas como meras declarações 
retóricas ou singelas exortações morais, para se constituírem em instrumentos de 
materialização das promessas de cidadania contidas no ordenamento jurídico21”, 
como preconiza Olympio de Sá Sotto Maior Neto.

3.3 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FRENTE AO ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA

Especificamente no que concerne ao direito à convivência familiar e 
comunitária, a atuação do Ministério Público é norteada, em geral, pelas disposições 
da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e, sobretudo, pela 
Lei Orgânica do Ministério Público e pela Resolução nº 71, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, recentemente alterada pela Resolução nº 198/2019, publicada 
em 13/05/2019.

A Lei Orgânica do Ministério Público, Lei nº 8.625/1993, prevê em seu artigo 
21  Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1177. Acesso 

em: 05 fev. 2017.
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25, inciso VI, o dever de fiscalização dos estabelecimentos que abriguem menores de 
idade. Disposição semelhante é encontrada no artigo 201, inciso XI, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que atribuiu ao Ministério Público o dever de inspecionar 
as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata a 
referida lei, destacando-se os programas de proteção referentes à colocação familiar 
e acolhimento institucional.

Outrossim, a Resolução nº 71, de 15/06/2011, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público na 
defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças 
e adolescentes em acolhimento, padronizando as fiscalizações realizadas nas 
entidades de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar.

As inspeções às entidades de acolhimento têm por objetivo primordial 
assegurar o direito à convivência familiar e comunitária, assim como os demais 
direitos fundamentais, na medida em que deve o promotor de justiça verificar as 
condições físicas das entidades, a quantidade e qualidade dos alimentos, a existência 
de pastas contendo os documentos obrigatórios, composição da equipe técnica, além 
de manter contato direito com as crianças e adolescentes atendidos na instituição.

Ademais, segundo a Resolução, periodicamente o membro do Ministério 
Público deverá reavaliar todos os processos de crianças e adolescentes acolhidos 
institucionalmente, analisando a situação sociofamiliar e jurídica, a fim de 
adotar as administrativas e judiciais que se mostrarem necessárias a fim de zelar 
pela regularidade dos acolhimentos e assegurar o direito à convivência familiar e 
comunitária.

Nesse ponto, enfatizando o que já assevera o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a Resolução nº 71 determina que, por ocasião da reavaliação da situação 
de crianças e adolescentes acolhidos, sejam adotadas as medidas cabíveis visando à 
efetiva garantia do direito à convivência familiar das crianças e adolescentes acolhidos, 
promovendo, prioritariamente, pela reintegração familiar, nos casos em que tal 
providência se mostrar cabível, ou colocação em família substituta, observando-
se o prazo legal de 15 dias, contados da data de recebimento do relatório, para o 
ajuizamento de eventual ação de destituição do poder familiar, nos termos da nova 
redação do artigo 101, § 10, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inexistindo 
elementos suficientes para o ajuizamento de ação de destituição do poder familiar no 
prazo legal fixado, deverá o membro do Ministério Público se manifestar, de forma 
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fundamentada, no processo judicial da criança ou adolescente em acolhimento, 
especificando, detalhadamente, as diligências necessárias para a formação de sua 
convicção.

Cumpre ressaltar, nessa linha de raciocínio, que o artigo 101, § 2º, da Lei nº 
8.069/1990 exige que o afastamento de crianças e adolescentes do convívio familiar 
seja formalizado mediante a instauração de processo contencioso, em que seja 
assegurado o contraditório e a ampla defesa aos genitores, não admitindo que tal 
providência ocorra em sede de procedimento verificatório de situação de risco ou 
pedido de providências, conforme artigo 153, parágrafo único, do mesmo Diploma 
Legal. Deste modo, tão logo comunicado o acolhimento institucional ao Ministério 
Público, deve este dar início ao processo judicial para homologação do acolhimento 
e colheita de elementos que subsidiem futura ação de destituição de poder familiar, 
na hipótese de não ser possível a reintegração familiar.

Sobre o tema, Murillo José Digiácomo preleciona que, sempre que necessário 
o afastamento da criança ou adolescente de sua família de origem, tornar-se-á imperiosa 
e imediata a instauração de procedimento judicial contencioso, assegurando-se aos 
pais ou responsáveis o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não supre esta 
necessidade a singela instauração dos famigerados ‘procedimentos de verificação de 
situação de risco de aplicação de medida de proteção’ e similares22.

Quando a reintegração de crianças e adolescentes acolhidos 
institucionalmente não é possível, esgotadas as possibilidades pela equipe técnica, 
cabe ao Ministério Público ajuizar ação de destituição do poder familiar, a fim de, 
oportunamente, assegurar a colocação em família substituta na modalidade de 
adoção. Em todos os processos de adoção o Ministério Público deve intervir como 
fiscal da ordem jurídica e do superior interesse da criança ou adolescente, sem 
olvidar-se de seu papel fundamental na preservação do direito à convivência familiar 
e comunitária.

4  CONCLUSÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com o novo perfil 
constitucional do Ministério Público, atribuiu-lhe a defesa dos direitos e interesses 
relativos à infância e à juventude, devendo seus membros atuar de modo a interferir 
22  DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado 

e Interpretado, 2.ed. São Paulo, 2011, p. 160.
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positivamente na realidade social de crianças e adolescentes.
Dentre os direitos fundamentais constitucionalmente destinados a crianças 

e adolescentes, o direito à convivência familiar e comunitária merece especial 
destaque dada sua influência no processo de formação e sadio desenvolvimento 
biopsicossocial.

Considerando que o acolhimento institucional, muito embora se trate 
de medida de proteção tendente a fazer cessar situação de violência infrafamiliar, 
inevitavelmente implica na privação do convívio com a família natural e a comunidade 
de origem, deve respeitar os princípios da brevidade e da excepcionalidade.

Todavia, para que crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente 
sejam reintegrados ao convívio familiar ou colocados em família substituta no menor 
espaço de tempo, a fim de minimizar os efeitos negativos da institucionalização, se 
faz necessária a implementação de políticas públicas voltadas a fazer cessar as causas 
da violência intrafamiliar que implicam no acolhimento institucional.

Neste ponto, o Ministério Público destaca-se como instituição com 
atribuições amplas na seara da infância e juventude, podendo se valer de diversos 
mecanismos judiciais e administrativos para assegurar o direito a convivência 
familiar e comunitária de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, seja 
fomentando a promoção de políticas públicas, seja intermediando a estruturação da 
rede de proteção, seja por meio das inspeções em entidades de acolhimento, seja 
por meio da atuação judicial, velando pela fiel observância das disposições da Carta 
Magna e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispondo de imensa gama de possibilidades para agir na defesa do direito 
à convivência familiar de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, o 
membro do Ministério Público deve atuar como verdadeiro agente de transformação 
social, interferindo positivamente na vida de crianças e adolescentes ao buscar a 
materialização dos direitos e garantias fundamentais que lhes são assegurados pelo 
ordenamento jurídico.
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