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A ALTERAÇÃO DO INSTITUTO DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

JURÍDICA PELA LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA

RODRIGUES, Henrique

MARINHO, Daniela

RESUMO

A Lei da liberdade econômica é um marco para o ano de 2019,
pois fez com que o sistema empresarial fosse mudado inserindo
entendimentos que estavam consolidados na jurisprudencia e também
na doutrina, como também inserindo novos institutos e atualizando
os desatualizados, como também dando maior segurança jurídica
para os empreendedores e para os empresários que estão atuando,
pois com essa norma trouxe diversas razões para que haja novamente
o investimento no Brasil, e que se desburocratize o sistema público.

Palavras-chave: Desconsideração da personalidade jurídica; Lei
da Liberdade Econômica.

ABSTRACT

The law of liberty of economic is a march for the year 2019,
because it does with system enterprise has changed with knowledge
consolidated in jurisprudence and doutrine, so it’s the introduction
of new institutes and updating the out of date, and the law give
more safety legal for the entrepeuners and businessmen, because
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with this norm the Brazil will have investiments again, and It will be
de-bureaucratize the system public.

Keywords: Doctrine disregard; Desconsideração da personalidade
jurídica; Economic Freedom Act.

1. INTRODUÇÃO

Em primeiro mérito, deve-se abordar a Medida Provisória como
um todo, pois essa norma efetivada é somente a ponta do iceberg,
perante o que irá se debater nesse texto. A MPV 881 foi promulgada
no dia 30 de Abril de 2019, pelo atual Presidente Jair Bolsonaro, por
conseguinte, sendo instituída como a Declaração de Direitos de
Liberdade Econômica, estabelecendo normas para a proteção da livre
iniciativa, e a o livre exercício de atividade econômica, como também,
sobre as disposições da atuação do Estado como agente normativo e
regulador. Posto isso, entende-se que a medida interveio para que
houvesse uma abertura da economia brasileira, pois a mesma estava
estática perante os dispositivos estatais vigentes, e para uma
desburocratização dos processos, como facilitação na abertura de
empresas, e melhor funcionamento das empresas para os empresários.

Posteriormente, a Medida Provisória tornou-se Lei da Liberdade
Econômica no dia 20 de Setembro de 2019, houve somente quatro
vetos, um desses eliminou o dispositivo que permitia aprovação
automática de licenças ambientais, do governo foi ao dispositivo
que flexibiliza testes de novos produtos e serviços, o outro dizia a
respeito à criação de um regime de tributação fora do Direito
Tributário, e por fim, foi vetado o dispositivo que previa a entrada
em vigor em 90 dias para determinados dispositivos. Posto isso, houve
mudanças nesses principais pontos, como dispensa do alvará,
flexibilização do ponto eletrônico, carteira de trabalho digital,
atualização da separação jurídica, desburocratização de documentos

2. DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
(RESULTADO)

   Por obter diferenciação de personalidades, ao respeitar esse
princípio de autonomia, as sociedades empresas empregam diversas
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táticas para que se haja fraude ou abuso do direito perante os
credores de boa-fé, logo isso acarreta a um prejuízo ao bom
funcionamento do direito. Pois as pessoas de má indole usam deste
direito de compor uma personalidade jurídica para que seja possível
uma proteção perante terceiros, para que haja o favorecimento
perante suas atitudes, e tenha uma proteção e legitimidade para
com esses atos. E o instituto da despersonalização da personalidade
jurídica advém para tratar desses atos, que fazem com que o direito
seja violado e maculado.

Com isso, há uma pequena diferença entre despersonalização
e desconsideração da pessoa jurídica, pois a primeira pauta-se na
dissolução da personalidade jurídica, ou na cassação da autorização
para seu funcionamento, enquanto na segunda entende-se acerca
do afastamento do princípio da autonomia subjetiva da pessoa
coletiva, então ao se observar isso, entende-se que há um
afastamento da pessoa jurídica, ou seja, afasta-se a distinção da
pessoa jurídica e da pessoa física

2.2 MUDANÇAS NA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
(DISCUSSÃO)

Por esse prisma, entende-se sobre a despersonalização da pessoa
jurídica, sobre as mudanças acrescentadas como os parágrafos
primeiro, segundo e terceiro artigo 50 do Código Civil Brasileiro,
que era somente o caput, mudando as formas de entendimentos
dessa norma. Como diz Carlos Roberto Gonçalves (2019, p. 267):

A doutrina e a jurisprudência reconhecem a existência, no direito brasileiro,
de duas teorias da desconsideração: a) a ‘’teoria maior’’, que prestigia a
contribuição doutrinária  e em que a comprovação da fraude e do abuso por
parte dos sócios constitui requisito para que o juiz possa ignorar a autonomia
patrimonial das pessoas jurídicas; e b) a ‘’teoria menor’’, que considera o
simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração. Esta
última não se preocupa em verificar se houve ou não utilização fraudulenta
do princípio da autonomia patrimonial nem se houve ou não abuso da
personalidade. Se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente,
isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela.

Mediante o exposto, as mudanças que houveram nesse artigo
foram as seguintes coisas, foi acrescentado como fato típico os sócio
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que são beneficiados diretamente e indiretamente pelo abuso, com
isso, também houve a adição da necessidade de analisar se houve
dolo, para que seja classificada como desvio de finalidade, ou seja,
o propósito de lesar os credores e para prática de atos ilícitos. No
parágrafo seguinte aborda-se sobre confusão patrimonial, que é a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, e isso acontece
quando há um cumprimento repetitivo pela sociedade das obrigações
que seria do sócio ou administrador, por conseguinte, transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, salvo em
caso de valor proporcionalmente insignificante, visto que a palavra
‘’valor proporcionalmente insignificante’’ tem um caráter muito
subjetivo pois isso é uma interpretação analógica que deve ser feita
pelo legislador, para que houvesse abrangência de vários fatores,
pois nesse inciso aborda que os outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial estão classificados no texto para que haja
enquadramento legal perante a aplicação jurisdicional, ou seja, o
valor proporcionalmente insignificante cabo ao juiz perceber e
decidir.

No terceiro parágrafo, há uma extensão dos parágrafos
anteriores, que também se aplica à extensão das obrigações de sócios
ou administradores à pessoa jurídica, logo não é somente mais um
sócio que seria punido pelo fato, mas todos os que estiverem
envolvidos na lesão, ou abuso. E no parágrafo quarto sendo uma
inovação para os Grupos Econômicos, porque, desta maneira, trará
mais estabilidade para esses grupos, como também irá trazer mais
investidores para a economia em geral. E por último o parágrafo
quinto, que dá mais liberdade a pessoa jurídica para alterar a
finalidade, pode ser isso ou uma mera expansão da atividade
econômica específica, ou seja, se caso o sócio vir expandir sua
empresa transitando de finalidade, não há mais desvio de finalidade,
mas somente um exercício legal. Dito isso, essa nova Lei mostra-se
como uma proteção nova e atual aos empresários, pois há uma grande
dificuldade ao abrir uma empresa, dando mais proteção para essa
classe, pois ao especificar tanto o artigo 50, traz uma segurança
legislativa aos donos de empresas que estão começando o negócio,
diante isso, traz-se uma autonomia maior para que os
empreendedores consigam evoluir sua empresa, sem medo de serem
abolidos pelas leis e pelo Estado. Porém de outro lado, pode-se
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observar com o que será exposto que o instituto de despersonalização
da pessoa jurídica perderão força com o tempo necessitando maior
demanda de garantias para que se tenha uma solidez aos negócios
jurídicos.

A priori, deve-se retratar sobre o exposto no caput, pois no antigo
texto legal estava descrito, que em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o Juiz decidir, ou a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica, posto isso, há necessidade de observar que foi
restringido o número de sócio que seriam afetados, pois na antiga
norma eram todos os sócios, e nessa nova redação está implicando
somente aos beneficiários diretamente e indiretamente, podendo,
desta maneira, haver um sócio que não foi beneficiado pelo abuso,
estando salvo das descrições legais e posteriormente da punição
pela matéria. Seguindo os artigos 133 a 137 do Código de Processo
Civil, o ônus da prova é de quem alega, posto isso, deve ser provado
todos os requisitos legais para que se efetivo. Posto isso, sobre a
desconsideração da personalidade jurídica inversa, observa-se que
esta matéria jurisprudencial e doutrinária foi positivada no artigo
dessa nova redação, no parágrafo terceiro, trazendo dessa forma
um entendimento que já estava instaurado pelos tribunais.

De acordo com o primeiro parágrafo, há a imprescindibilidade
de se refletir sobre o dolo, que está enquadrado no texto legal, pois
somente entrará como desvio de finalidade a pessoa jurídica quem
o fizer este desvio com intenção de lesar credores e para a prática
de atos ilícitos, da mesma forma, essa fato trará mais segurança
para os empreendedores que não conseguiam litigar até as instâncias
superiores para reverter as decisões judiciárias, estão protegidos
pela lei para que consigam ter maiores direitos para exercerem sua
atividade econômica. Pois essa mudança adveio da necessidade das
leis se conciliarem com os Tribunais Superiores, como o STJ, que
tem um entendimento com a atual matéria legal, sendo uma
aplicação mais rigorosa da despersonalização da pessoa jurídica. De
acordo com Bernardo José Drumond Gonçalves e Pedro Augusto Soares
Vilas Boas (2019)
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Verifica-se que a MP alterou profundamente os requisitos autorizadores da
medida, tornando-os de difícil alcance e, consequentemente, mais penoso o
caminho dos credores, em benefício dos devedores. Lado outro, vale destacar
o fato de trazer maior segurança jurídica para os investidores, que passam a
ter uma maior dificuldade em ter seu patrimônio pessoal envolvido em
consequência de algum inadimplemento societário.  

Assim, se, por um lado, há quem defenda que foi privilegiado o princípio da
separação das pessoas jurídicas/físicas, fato é que as alterações, a bem dizer,
tornaram quase mais distante algo que já não era tão simples e automático
(exceto para a Fazenda Pública e para os processos em trâmite na Justiça do
Trabalho), pois a desconsideração da personalidade jurídica somente era
decretada pelos Juízes após terem sido esgotados os meios convencionais de
recebimento das dívidas e, quando comprovados os requisitos.

No segundo parágrafo, entende-se o que é dito como ‘’confusão
patrimonial’’, nesse novo texto legal está redigido de uma forma
específica, estabelecendo de uma forma suscita determinados
pontos, mas ao observar o inciso III, ‘’outros atos de descumprimento
da autonomia patrimonial’’, entende-se que ao proteger o devedor,
estará dando maior liberdade para uma interpretação analógica do
Juiz, pois traz uma noção subjetiva por trás disso, e ocasiona-se um
problema ao deixar a mercê da relatividade individual do magistrado.
Os outros dois incisos mostram-se como auxiliadores para que haja
aplicação real da lei, pois a confusão patrimonial se caracteriza
segundo Carlos Roberto Gonçalves (2019, p. 268) acontece quando a
sociedade paga as dívidas do sócio, ou dá um crédito, e vice-versa,
desta maneira não se tem distinção de patrimônios, podendo ser
comprovado pela escrituração contábil ou movimentação bancária,
e também ao observar a existência de bens registrados no nome da
pessoa jurídica e do sócio. Quando acontecem fatos deste tipo estão
configurados como confusão do patrimônio, e a legislação advém
para igualar a jurisprudência dos Tribunais ao texto legal para que
haja uma linha de pensamento igual. Ao se observar o inciso II, a
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações,
até esse certo ponto dá uma certa segurança, pois àqueles que
poderão ser nocivos com empresas ‘’de fachadas’’, com intuito de
lesar o credor além de estarem abordados nos outros parágrafos
estarão protegidos com este inciso, mas nos trás nesse inciso também
outra interpretação analógica, ao citar ‘’exceto os de valor
proporcionalmente insignificante’’, entende-se como valor
proporcionalmente insignificante  quais valores? Com isso, dá-se uma
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subjetividade ao se tratar dessa parte do inciso legal, dando uma
liberdade maior para que o Juiz possa interpretar de sua maneira o
valor insignificante.

O terceiro parágrafo, somente conceitua o que abordamos em
vários pontos atrás, que tanto os sócios quantos os administradores
são aplicados a essa extensão que faz parte da pessoa jurídica.

Destarte, ao se observar o quarto parágrafo, deve-se ter em
mente que Grupos Econômicos são formados por duas ou mais
empresas, cada um com sua própria personalidade jurídica, tendo-
se efetiva comunhão de interesses, quando demonstrar interesse
integrado, a atuação conjunta das empresas integrantes, desta
maneira, traz uma abordagem legal para essas empresas, para
que não se trate em abordagens que não estejam em texto legal,
pois não se tem um conceito jurídico fechado na legislação
presente sobre esses grupos, posto isso, alguns pontos são expostos
para conceituar os grupos econômicos, somente. E também acaba-
se de instaurar a desconsideração econômica ou a sucessão de
empresas, com a possibilidade de extensão de punibilidade de
uma pessoa jurídica para outra, pois diversas empresas atuam no
mercado passando os ativos para outras empresas para que não
haja a despersonalização perante a empresa principal. Logo, ao
se observar esse parágrafo entende-se que as empresas estarão
em consonância e serão subjugadas como uma única, pode-se ver
uma liberdade maior para esses grupos econômicos e também
uma legislação que visa proteger os credores acerca dessas
associações.

Em suma, ao se entender a maioria dos parágrafos e todos os
incisos que estão expostos na descrição legal desse novo artigo 50
do código civil, deve se entender este último, pois traz ao
empreendedor uma defesa maior que se abrange no contexto legal,
pois ao se caracterizar como uma mera expansão ou alteração da
finalidade original da atividade econômica não se é mais
caracterizado como um desvio de finalidade, por meio dessa
exposição legal, faz com que os empresários tenham mais liberdade
ao ter uma autonomia perante o Estado, com isso, é dada uma
possibilidade de que o administrador saiba dirigir a sua companhia,
sem que haja um maior controle estatal possibilitando uma
estabilização perante a isso.
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3.CONCLUSÃO

Em suma, os fatos expostos são de grande valia, pois o sistema
econômico necessita de uma abertura gradual, para que haja um
incentivo massivo por parte dos investidores que estavam fatigados
pela falta de liberdade e da livre iniciativa, por conta disso havia
uma falta de investimentos no Brasil, e também por conta da carga
burocrática que dificultava os trâmites legais da efetivação da
empresa. Com isso, há uma previsão de possibilidade de
investimentos, e também de criações de empresas de uma forma
mais abrangente e simples, pois com as novas seguranças jurídicas
expostas à desconsideração da personalidade jurídica trará uma
proteção aos empresários em face da justiça e também ao fisco,
podendo proteger e fazer com que as empresas se desenvolvem mais
assiduamente mesmo com dívidas que circundam a esse ente.

Por fim, a nova legislação da desconsideração da personalidade
jurídica é de fato crucial para o judiciário, pois havia um
entendimento jurisprudencial e doutrinário efetivo acerca desse
instituto, mas que a legislação estava desatualizada, então com essa
nova lei trouxe uma inovação necessária e profícua, pois com isso a
aplicação da norma é de fato o que já estava concretizado no Brasil
atual.
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RESUMO

Desde os primórdios o que a sociedade busca e necessita é da
capacitação educacional para o desenvolvimento humano de
qualidade. Quando há uma efetividade na educação e aprimoramento
do ensino e aprendizagem de forma igualitária, há efetividade dos
Direitos Humanos e consequentemente dos Direitos Fundamentais.
Assim, remete-se à aplicação e valores das normas dos Direitos
Humanos, além dele buscar a educação como prioridade para efetivar
o mínimo vital de sobrevivência. Evidentemente,  sem educação
não há que se falar em Direitos Humanos. O exercício da cidadania,
o respeito ao próximo e as diversidades étnicos-culturais advém do
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ensino de qualidade onde se  busca a informação e aprendizado
afim de se ter o respeito ao próximo e pensar na coletividade de
modo geral. Uma sociedade capacitada em termos educacionais é
uma sociedade livre e integra. Garantias dos direitos fundamentais
é o acesso a educação e qualidade de vida de forma igualitária.  A
implementação da Educação em Direitos Humanos nos remete a
inclusão de um processo do saber em que transforma o individuo da
sociedade em geral para a vida em coletividade.

Palavras-chave: Educação, Dignidade Humana, Cidadania,
Direitos Fundamentais e Direitos Humanos.

ABSTRACT

From the very beginning, what society seeks and needs is
educational training for quality human development. When there is
an effectiveness in education and improvement of teaching and
learning in an equal way, there is effectiveness of Human Rights and
consequently of Fundamental Rights. Thus, it refers to the application
and values   of the Human Rights norms, in addition to seeking
education as a priority to realize the vital minimum of survival,
without education there is no need to talk about Human Rights. The
exercise of citizenship, respect for others and ethnic cultural
diversities come from quality education where they seek information
and learning in order to have respect for others and think about the
community in general. A society that is educationally qualified is a
free and integral society. Ensuring fundamental rights is equal access
to education and quality of life. The implementation of Education in
Human Rights leads us to include a process of knowledge in which it
transforms the individual from society in general to life in a collective.

Keywords: Education, Human Dignity, Citizenship, Fundamental
Rights and Human Rights.

1 INTRODUÇÃO

A necessidade da Educação em Direitos Humanos advém da
importância e estrutura da sociedade atual e o meio pelo qual ela
lida com os conflitos e problemáticas do cotidiano.
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Como exigir uma qualidade de vida e efetividade nos direitos
fundamentais se o próprio ser humano desconhece desses direitos?
Uma grande parcela da população não tem acesso a educação e
muito menos acesso a uma vida de qualidade com saúde e saneamento
básico.

Primeiro ponto a se refletir é da educação e acesso a ela por
todos. Segundo ponto o ensino e exercício da cidadania. Terceiro
ponto qualidade de vida e trabalho. Quarto e último ponto vida
coletiva em sociedade, direitos fundamentais e dignidade humana.

Sem o desenvolvimento humano de qualidade onde prioriza o
indivíduo em seu particular e na vida em sociedade, não teremos
uma estrutura e base para uma sociedade mais igualitária e aberta
as diversidades étnicas e sociais.

Muitos que não conseguem esse acesso à educação estão na
qualidade de vulnerabilidade e hipossuficiência perante outros grupos
da sociedade. O que ocasiona uma demanda desigual social e
educacional. Automaticamente esses fatores se remetem ao trabalho
e economia, bem como educação dos filhos.

Muitos dizem que é de pequeno que se aprende os conceitos de
cidadania e ao mesmo tempo os de direitos humanos. Uma educação
de qualidade efetiva faz toda a diferença para uma sociedade desde
o nascimento da criança até a idade adulta.

Quebrar então, através da educação paradigmas e estigmas
criados durante um longo tempo, é o início da estrutura das garantias
dos direitos fundamentais. Sendo assim o artigo propõe uma curta
análise sobre a dignidade humana, educação, direitos humanos e
direitos fundamentais. Com o objetivo de reflexão sobre a vida em
sua coletividade.

O presente estudo utilizou de metodologias e pesquisas
bibliográficas em livros e sites, além de artigos científicos.

2. A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A FORMAÇÃO SOBRE A
CIDADANIA E DIGNIDADE HUMANA

Historicamente desde a época de Jesus Cristo a sociedade tinha
muitos estigmas sociais e preconceitos de diferentes formas
culturais, religiosas e étnicas. Historicamente, passamos por
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diversas fases da sociedade com muitas desigualdades e
discriminações de muitos aspectos. Após a Constituição Federal
vigente, a visão sobre a dignidade humana, a sociedade e o papel
da educação mudaram.

Essa transformação nos traz a fundamentação da importância
de se educar as crianças e adolescentes, bem como toda a sociedade,
para uma vida em coletividade mais solidaria e com respeito às
diversidades.

A educação em Direitos Humanos é garantida pela Lei n. 9.394/
96 denominada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), como forma de educação para a cidadania e da dignidade da
pessoa humana. Traz em seu art.1º sobre o conceito de educação:
“Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. (LDB,
1996)

Diante desses aspectos, pode-se observar que a educação vai
além do ensino nas escolas, ela abrange toda a vida em sociedade e
seu desenvolvimento. Nesse aspecto ela aborda as relações humanas
e organizações sociais e culturais. Tal importância, se remete a
transformação da educação por meio do ensino dos Direitos Humanos,
a fim de se capacitar para uma vida cidadã, com maior efetividade
dos direitos fundamentais de todos.

A Constituição Federal também nos traz a importância da
educação colocando-o no rol dos direitos sociais art. 6º, mas que
com sua efetividade garante todos os direitos previstos no art. 5º
que são os fundamentais para a vida humana e trata com mais
especificação no seu art. 205 e seguintes:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. [...]

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988)
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A educação é um processo formativo que vem desde a família,
escola, sociedade e garantido pelo Estado. Pode-se dizer que têm a
finalidade de educação formal, não formal e informal.

Toda essa construção vem com enfoque de estrutura de valores
que passam assim de geração em geração de acordo com os ideais e
estigmas da sociedade.

O sistema educacional é responsável por essa construção de
valores onde podem definir seus próprios objetivos:

Além da reprodução, numa escala ampliada, das múltiplas habilidades
se nas quais a atividade produtiva não poderia ser realizada, o complexo
sistema educacional da sociedade é também responsável pela produção
e reprodução da estrutura de valores dentro da qual os indivíduos definem
seus próprios objetivos e fins específicos. As relações sociais de produção
capitalistas não se perpetuam automaticamente. (MÉSZÁROS, 1981, p.
260)

Essa responsabilização pela construção dos valores se relaciona
pelas relações sociais, onde a educação se move de acordo com a
necessidade em massa da sociedade com a produção de capital e
não uma construção social e do ser humano como cidadão.

Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos
diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los
técnica, social e ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a
função social da educação de forma controlada para responder às demandas
do capital. (FRIGOTTO, 1999, p.26).

Desta forma a Constituição Federal atual  estabelece bem que o
Brasil é uma República Federativa, constituída de um Estado
Democrático de Direito com fundamentos na cidadania e dignidade
da pessoa humana: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:[...]  II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana;
[...]”. (BRASIL, 1988)

A garantia do exercício da cidadania e a efetividade da dignidade
humana se faz eficiente a partir desse trabalho educacional de
direitos humanos e acesso aos direitos fundamentais.
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No que tange esse acesso a educação e a cidadania José Celso
de Mello Filho (1989, pag.533) aduz que:

O conceito de educação é mias compreensivo e abrangente que o da mera
instrução. A educação objetiva proporcionar a formação necessária ao
desenvolvimento das aptidões, das personalidades e das habilidades do
educando. O processo educacional tem por meta: a) qualificar o educando
para o trabalho; e b) prepará-lo para o exercício da cidadania. O acesso a
educação é umas das formas de realização do processo democrático.

Nessa reflexão temos que a educação o seu acesso se efetiva os
direitos fundamentais e realiza o processo de democratização. Que
papel importante da educação de informar e formar o cidadão não
somente para o campo de trabalho para sua construção social e
política. Se esses objetivos encaminha a sociedade para um objetivo
mais informativo e construtivo de qualidade de vida e dignidade
humana, pode-se afirmar que o país caminha ao contrário com a
falta da educação de ponta e acesso a ela.

Que  interesse político e social os governos observam acima da
educação afim de não se  preservar para sua efetividade na
sociedade, fazendo com que o tempo apenas descontrua toda a
estrutura formal e valorativa que a educação traz? Quando se tem
uma sociedade informada e formada em seus aspectos sociais,
culturais, científicos, políticos e, que exercem sua cidadania com
qualidade efetivando os direitos fundamentais, ela deixa de se
tornar interessante, porque se alcança a autonomia de exercer o
poder que emana do povo.

3.  A PROTEÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA E EFETIVIDADE DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS A PARTIR DA EDUCAÇÃO

O indivíduo, por pertencer ao gênero humano, já é possuidor de
dignidade. Conforme previsto pelos tratados internacionais de
Direitos Humanos e também pela nossa Constituição Federal, esta
qualidade é inerente a todos os seres humanos, sem distinções.
Possuem a qualidade da condição humana.

Analiticamente Ingo Wolfgang Sarlet, define dignidade humana
como:
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[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além
de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais
seres humanos.(SARLET, pag.60, 2001)

Esses direitos e deveres fundamentais nos trazem a estrutura e
desenvolvimento adequado do ser humano, onde todos podem ter
acesso á esses direitos e se valer dos mesmos. A educação é uma
forma de efetividade de informação e formação para o respeito e
exercício dos direitos colocados.

Os direitos fundamentais e os sociais nos remetem ao mínimo
existencial que o ser humano tem para sua sobrevivência, sendo
assim Ricardo Lobo Torres aduz que:

Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência
do homem e desaparecem as condições iniciais da liberdade. A dignidade
humana e as condições materiais da existência não podem retroceder aquém
de um mínimo.(TORRES, pag.69, 2009)

O encimado autor ainda remete sobre a efetividade desse mínimo
para viver acrescentando os conceitos necessários e básicos de
desenvolvimento do ser humanos como: alimentação, saúde e
educação, que embora não sejam fundamentais, adquirem esse status
que diz respeito a parcela mínima sem a qual o homem não sobrevive.
(TORRES, 2009)

No mesmo sentido Ana Paula de Barcellos, traz essa efetividade
dos Direitos Fundamentais embasada na educação como princípios
primordiais a serem respeitados, e efetivados na perspectiva da
dignidade humana:

De acordo com um consenso lógico contemporâneo e com a própria sistemática
da Constituição brasileira de 1988, uma proposta de concretização desses
efeitos exigíveis diante do Poder Judiciário, sem os quais o princípio da
dignidade da pessoa humana se considera violado, deve incluir: (i) ensino
fundamental gratuito; (ii) prestações de saúde preventiva e (iii) assistência
aos desamparados. (BARCELLOS, pag. 188, 2000)
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Sendo assim o acesso ao ensino e educação também se torna de
suma importância para a garantia e efetividade dos direitos
fundamentais e direitos humanos. Fazendo com que o cidadão possa
se desenvolver de forma mais integra e digna.

Essa educação deve-se contribuir para o desenvolvimento total
da pessoa, isso é o que traz a UNESCO em seu relatório sobre a
educação para o século XXI: [...] a educação deve contribuir para o
desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, inteligência,
sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal. (UNESCO,
2012)

A dignidade da pessoa humana traz a efetividade de todos os
direitos humanos bem como os Direitos Fundamentais, dos quais os
Direitos Humanos e a Constituição Federal tanto protegem e garantem
a todos os seus cidadãos sem distinção.

A educação é o marco, o equilíbrio que garante a aplicação e
efetividade desses direitos, uma sociedade informada e formada na
Educação em Direitos Humanos, traz e remete ao respeito e
desenvolvimento não somente ao trabalho, mas sim, à cidadania,
ao social, cultural, a diversidade e a política.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise feita sobre a perspectiva da importância da educação
em Direitos Humanos para garantia dos Direitos Fundamentais e do
desenvolvimento e respeito a diversidade do ser, remete-se a ideia
de integralidade da vida em coletividade.

Sendo assim, o ser humano de maneira geral ainda vive e se
desenvolve nos aspectos educacionais baseados na construção de
estigmas e preconceito.

Quando aplicada a Educação em Direitos Humanos, enfatizando
a necessidade do respeito à diversidade, formação, informação e
integração com diversos grupos de minorias, há o efetivo exercício
da cidadania.

Este, por sua vez, fundamenta a própria democracia, que é o
poder emanado do povo. Mas nessa perspectiva o povo sem acesso a
educação não aplica o seu poder de maneira integra e efetiva.
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Resultado que encontramos na sociedade atual, onde há tantas
desigualdades e desrespeitos a diversos grupos que não se encaixam
nos modelos de valores atuais.

Ao invés de se ter um discurso de inclusão e benefício, devemos
implementar ainda mais com a educação e o acesso a ela. Somente
assim poderemos exercer a cidadania com qualidade e garantir os
direitos a dignidade humana de todos.
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RESUMO

O presente artigo traz um estudo sobre a cultura da informação
em ambientes jurídicos. A informação é a principal ferramenta de
trabalho em qualquer ambiente organizacional, e nos escritórios de
advocacia essa valoração não seria diferente. A necessidade dos
escritórios de advocacia acompanharem a atualização constante de
todas as legislações pertinentes trouxe a necessidade de uma cultura
informacional alinhada a essa atividade jurídica levando-se a melhor
prestação de serviços jurídicos. Utilizou-se o método da revisão de
literatura para construção do estudo.

Palavras chave: cultura informacional, gestão do conhecimento,
informação jurídica.
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ABSTRACT

This article presents a study on the culture of information in
legal environments. Information is the main work tool in any
organizational environment, and in law firms this valuation would
be no different. The need for law firms to keep up with the constant
updating of all relevant legislation has brought about the need for
an information culture aligned with this legal activity, leading to
better provision of legal services. The literature review method was
used to construct the study.

Keywords: informational culture, knowledge management, legal
information.

1. INTRODUÇÃO

No atual contexto da sociedade da informação há um volume
crescente do fluxo de informações, e no ambiente jurídico não é
diferente. A informação jurídica sofre muitas modificações com as
constantes atualizações das legislações, a proliferação dos atos
normativos, as jurisprudências e doutrinas e isso nos remetem a um
acúmulo cada vez maior de informações nesse setor.

Segundo Moura (2006, p. 28),

[...] a explosão informacional, caracterizada, sobretudo, pela aceleração dos
processos de produção e de disseminação da informação e do conhecimento,
acelerou o que se convencionou chamar ‘sociedade da informação’,
caracterizada pelo elevado número de atividades produtivas que dependem
da gestão de fluxos informacionais, aliadas ao uso intenso de tecnologias de
comunicação e informação.

Podemos afirmar que tanto a informação quanto o conhecimento
estão inseridos em quase todos os processos organizacionais, ora de
forma direta, ora de forma indireta. Choo (2003) destaca essa relação
e comenta a falta de percepção da importância desses componentes
para as organizações:

A informação é um componente intrínseco de quase tudo que uma organização
faz. Sem uma compreensão dos processos organizacionais pelos quais a
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informação se transforma em percepção, conhecimento e ação, as empresas
não são capazes de perceber a importância de suas fontes e tecnologias da
informação (CHOO, 2003, p. 27).

Os escritórios de advocacia se deparam constantemente com a
necessidade de se utilizar do conhecimento de maneira inteligente,
para que esse conhecimento possa ser empregado na resolução das
lides judiciais. O conhecimento é criado pelo próprio indivíduo, ou
seja, um escritório de advocacia não pode criar conhecimento por si
mesmo sem os advogados que o compõem, sendo assim, importante
se torna o apoio às atividades que possam vir a propiciar a criação
de novos conhecimentos.

É comum estas organizações não terem a dimensão da
importância deste conhecimento no contexto do mercado que atuam,
pois normalmente o processo de construção do conhecimento, que
por sua vez, atrela o conhecimento advindo de experiências, crenças,
cultura, religião de um indivíduo são amplamente responsáveis pelo
sucesso da organização. Valentim e Gelinski (2006, p.115) conceituam
o conhecimento no contexto organizacional como:

Entende-se conhecimento como aquele gerado por um sujeito cognoscente,
é único, dependente de estruturas teóricas e práticas que possibilitarão sua
construção. No entanto, acredita-se que o conhecimento somente será
construído, a partir da sua socialização. Esta dinâmica é que permite o outro
conhecer o conhecimento e, portanto, construir o novo conhecimento.

É rotineiro muitos gestores de escritórios de advocacia
confundirem a implantação de uma tecnologia ou um conjunto
de tecnologias que possuem a finalidade de agilizar as ações e
os processos das atividades funcionais dos advogados, com o
processo de gestão do conhecimento (GC). Por isso, é importante
ressaltar que muitos outros elementos são fundamentais para
que a gestão do conhecimento seja implementada, como por
exemplo, a cultura organizacional/ cultura informacional, a
comunicação organizacional/ comunicação informacional, a
estrutura (formal e informal), a racionalização (fluxos e
processos), as redes de relacionamentos entre outros (VALENTIM,
2006).

Como salienta Campos (2007, p. 113):
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O processamento de conhecimento é uma atividade contínua e persistente
pela qual os agentes gerenciam (manipulam, controlam, organizam, facilitam)
outros agentes, componentes, artefatos e atividades de produção e integração
de conhecimento, com o propósito de criar, manter e compartilhar uma base
orgânica unificada de conhecimento.

Diante disto, podemos perceber a importância da GC em
ambientes jurídicos, pois informação e conhecimento são recursos
de trabalho fundamentais para os profissionais da área jurídica na
prestação de um serviço ágil e preciso para a solução dos conflitos
jurídicos a que se submetem. Um dos obstáculos enfrentados pelos
escritórios de advocacia é justamente a falta de cultura
informacional, que inibe o compartilhamento de informações nesses
ambientes jurídicos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Cultura Informacional

Oportuno se torna esclarecer que a cultura informacional está
inserida na cultura organizacional e que apesar de ambas serem de
extrema importância, o foco desse trabalho é a cultura informacional.

A advocacia brasileira, de alguns anos até o momento atual,
vem passando por um grande movimento de profissionalização.
Hoje, as grandes associações de advogados e os escritórios de
médio porte se tornaram organizações em toda a sua essência,
formando um ramo conhecido como advocacia empresarial. Sendo
assim, as sociedades de advogados deixam a imagem tradicional
que os caracterizava, para serem reconhecidos como grandes
empresas de prestação de serviços jurídicos. Esse mercado, que
trabalha essencialmente com a informação e com o conhecimento
e que se caracteriza como a empresa que subsiste sob a égide da
nova economia, ora criando, ora remodelando, ora desenvolvendo
teses e soluções jurídicas, não poderia deixar de ser reconhecido
como tal.

Ainda que a cultura seja um conceito amplo, impresso a partir
da interpretação da história evolutiva da espécie humana em sua
extensa trajetória repleta de interações no tempo e no espaço, tem
sua aplicação no âmbito das organizações quando essas são
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consideradas um “[...] subsistema em interação com um sistema
maior e mais abrangente” (TAVARES, 1999, p. 57).

Ao trazer o conceito de cultura para as organizações jurídicas,
buscam-se subsídios para conhecer os pressupostos sobre as diversas
naturezas intrínsecas a esse ambiente organizacional.

O progresso científico do conceito de cultura informacional é
decorrente de influências históricas. O fato é que cientificamente a
terminologia foi por muito tempo usada de maneira esporádica, na
maioria das vezes, como um conceito secundário, nebuloso e pouco
prolífico quanto aos seus pressupostos. Já se presumia que a cultura
nas organizações frente aos desafios de lidar com a informação e as
tecnologias, de maneira consciente ou não, passava pela transição
de estabelecer uma cultura informacional.

A cultura informacional diz respeito ao comportamento
informacional. No caso de ambientes jurídicos, esta se relaciona
com a forma como os advogados compartilham informações entre
si. Para Davenport; Prusak (1998, p. 110) “[...] se refere ao modo
como os indivíduos lidam com a informação. Inclui a busca, o uso, a
alteração, a troca, o acúmulo e até mesmo o ato de ignorar os
informes”.

Para Curry e Moore (2003, p. 94), a cultura informacional é:

uma cultura em que o valor e a utilidade da informação para atingir o sucesso
operacional e estratégico são reconhecidos, onde a informação é a base da
decisão organizacional e a tecnologia da informação é facilmente explorada
como facilitadora para o emprego efetivo dos sistemas de informação.

Para as autoras, a cultura informacional sendo reconhecida como
fundamental ao êxito no alcance das metas e objetivos estratégicos
ela deve ser sustentada e desenvolvida com comprometimento da
equipe e com a infra-estrutura adequada.

Curry e Moore (2003, p. 98) elencam os itens relevantes para
trabalhar a informação e o conhecimento, o qual ajuda a avaliar a
cultura informacional. São eles:

· Fluxo de comunicação: sendo relacionado aos tipos de fluxos horizontais
e verticais. O fluxo vertical ocorre de cima para baixo, comunicando decisões
administrativas, bem como de baixo para cima, representando feedback dos
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indivíduos e sua maior participação na tomada de decisão;

· Parceria inter-organizacional: está relacionada à sinergia entre funções e
departamentos, levando os indivíduos a atuarem e a aprenderem em conjunto
com os demais;

· Ambiente interno: é pertinente ao trabalho cooperativo e à confiança
entre os indivíduos para compartilhar a informação;

· Gestão de sistemas de informação: relacionada à estratégia de negócio
da empresa, e acrescenta a questão da aceitação do usuário em fazer uso
dessas tecnologias;

· Gestão da informação: diz respeito à política de informação da
organização, à sobrecarga de informação, à busca por uma terminologia
comum;

· Processos e procedimentos: se refere à ação de documentar o que é
considerado correto em relação aos processos e procedimentos, ou seja, o
estabelecimento de diretrizes para a gerência de tecnologia de informação,
gerência de informação e gerência de dados.

Nesse sentido, uma cultura informacional forte que favoreça o
êxito operacional e estratégico da informação, esta deve ser
entendida como um conjunto de padrões de comportamentos, normas
e valores compartilhados socialmente que define a significância da
informação e direciona o seu uso (CHOO et al., 2008).

Woida; Valentim (2007, p. 41) destacam a importância das
alianças estratégicas para a formação da cultura informacional. “[...]
pessoas que possuem comportamento positivo em relação à
construção, socialização, compartilhamento e uso de dados,
informação e conhecimento”. Este posicionamento das autoras traz
a relevância de uma cultura informacional que estimule o
compartilhamento informacional, buscando assim a geração de novos
conhecimentos.

Uma discussão indispensável à cultura informacional diz respeito
ao comportamento informacional que, pensando de forma mais geral,
“[...] se refere ao modo como os indivíduos lidam com a informação.
Inclui a busca, o uso, a alteração, a troca, o acúmulo e até mesmo o
ato de ignorar os informes” (DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 110).

Partindo dessa análise, o comportamento informacional dos
advogados geralmente é restrito a eles mesmos, tendo em vista ser
uma profissão muito dependente dos seus conhecimentos específicos.
Os operadores do direito precisam colocar em prática seus
conhecimentos para que o caso concreto levado ao escritório possa
ser solucionado. Como é uma profissão muito individualista e
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solitária, o compartilhamento das informações fica de alguma forma
comprometido.

No entanto, os novos formatos de escritórios de advocacia vem
surgindo, e os advogados passaram a trabalhar em grandes redes de
sociedades advocatícias. Desse modo, a cultura informacional se
torna indispensável, pois o compartilhamento será imprescindível,
para que assim os advogados que compõem esse escritório tenham
acesso a todos os casos judiciais que o escritório já participou,
fazendo com que dessa forma os advogados tenham conhecimento
do êxito (ou não) que tiveram naquelas demandas judiciais.
Proporcionando assim, uma análise mais complexa e mais fidedigna
ao caso concreto.

Importante salientar, que esse compartilhamento só será possível
se todos os advogados se comprometerem a ter como nova base à
cultura informacional.

[...] o comportamento de uso da informação constitui-se de grupos de pessoas
que partilham os pressupostos sobre a natureza do seu trabalho e sobre o
papel que a informação desempenha nele; grupos de pessoas cujo trabalho
esta relacionado aos problemas caracterizados pelas dimensões que são
aplicadas para julgar a utilidade da informação, cujo ambiente de trabalho
influencia sua atitude em relação à informação, assim como à disponibilidade
e ao valor da informação, e cujas percepções sobre a solução dos problemas
determinam a intensidade com que eles buscam a informação e suas
expectativas sobre as informações de que necessitam (CHOO, 2003, p. 98).

O setor de informação jurídica talvez seja o maior produtor de
documentos no Brasil (CUNHA, 2010). Por isso é muito importante
que o advogado compreenda seu papel como gestor dessas
informações, seja na organização do acervo documental e
informacional, seja na coleta e pesquisa realizada para que possa
depois utilizar essas informações. Isso será possível desde que uma
cultura informacional esteja totalmente imbricada nas atividades
que os advogados desempenham dentro dos escritórios de advocacia.

De acordo com Passos (2009), o universo da informação jurídica
surpreende os pesquisadores devido ao grande número de
documentos, dados e informações gerados nessa área. O profissional
do Direito precisa de um modelo organizacional para recuperar essas
informações, e como o setor judiciário passou a ser um dos maiores
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produtores de informação do Brasil, torna-se ainda mais difícil a
recuperação da informação desejada. Na opinião de López-Muñiz
(1984, p. 14-15):

No mundo onde se produz um documento jurídico a cada minuto, nunca se
pode estar seguro de ter encontrado a totalidade de informação relativa ao
problema que se estuda [...]. O jurista, para chegar a uma resolução, deve
dedicar um bom número de horas de trabalho a documentar a decisão,
buscando a lei pertinente, a jurisprudência que interpreta e a doutrina que
oferece soluções; com tudo isso nas mãos, é fácil obter uma decisão e
sobretudo saber que ela está de acordo com  a legislação vigente e a
interpretação dos tribunais.

Com todo esse volume de informação jurídica produzido ficou
muito difícil para o profissional do direito uma atuação plena, onde
consiga analisar toda essa gama informacional disponível, para assim
prestar seus serviços com plenitude e com a certeza de que escolheu
a melhor informação, dentre as disponíveis, para a solução do seu
caso concreto. No entanto, se uma cultura informacional estiver
implementada no escritório de advocacia, poderá o advogado analisar
tudo o que já foi produzido no escritório por outros advogados.

Importante esclarecer que para a cultura informacional funcionar
dentro do escritório de advocacia, é fundamental que exista um
filtro de quais informações serão armazenadas, para que o excesso
de informação não prejudique o desempenho das atividades jurídicas
dentro desse ambiente.

3. CONCLUSÃO

A proposta de pesquisa tem como questão central discorrer sobre
a aplicabilidade da cultura informacional em ambientes jurídicos.

A construção de conhecimento tendo como enfoque a cultura
informacional será baseada no compartilhamento de conhecimento
entre as pessoas. Pode, então, nutrir um ambiente compartilhado
onde os profissionais do direito trabalharão juntos em equipes e
combinarão seus conhecimentos em benefício dos serviços prestados.

Além de caminharem nesse sentido, percebe-se que, pelas
características que possuem, os ambientes jurídicos refletem todas
as tendências da atual sociedade do conhecimento. São empresas



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      45

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

que geram, manipulam e remodelam o conhecimento existente e o
aplicam às necessidades apresentadas por seus clientes.

Para que isso ocorra, é fundamental que todo o processo seja
iniciado pelo mapeamento do conhecimento. Com esse procedimento
será possível listar todas as formas de representação do conhecimento
que já existe, onde estão as falhas e quais recursos que já funcionam
e os que precisam ser reestruturados e/ou criados.

Um dos principais impactos da cultura informacional em
ambientes jurídicos está no aumento da eficiência e da qualidade
na prestação dos serviços.
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RESUMO

O presente artigo tem por finalidade demonstrar o caminho
percorrido na busca pela proteção dos direitos individuais e coletivos
no âmbito digital, frente à necessidade da presença de normas e
leis no ambiente virtual. Bem como a importância da Lei Geral de
Proteção de Dados no processo de consolidação desses direitos e sua
proteção.

Palavras-chave: GDPD, Internet, LGPD, Proteção de dados.

ABSTRACT

The purpose of this article is to demonstrate the path taken in
the search for the protection of individual and collective rights in
the digital sphere, given the need for the presence of rules and laws
in the virtual environment. As well as the importance of the General
Data Protection Law in the process of consolidating these rights and
their protection.

Keywords: GDPD, Internet, LGPD, Data protection.
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1. INTRODUÇÃO

É fato que para a existência harmônica entre seres humanos faz-
se necessário a presença de normas, sejam elas leis positivados ou
ainda regras de conduta em todo e qualquer ambiente onde exista
convivência, troca de ideias e vida. Dessa forma, no ambiente virtual
não seria diferente. Tendo o presente artigo como característica
principal, as leis e o ambiente virtual, importante compreender
então, inicialmente, o Direito Digital.

Sendo a internet um sistema global de redes de computadores
interligadas por um conjunto próprio de protocolos, onde existe
constante compartilhamento de dados e mensagens, surgiu por parte
de todos os usuários da rede, uma nova necessidade: a garantia de
direitos e deveres garantidos pela Constituição Federal, também
em ambientes virtuais.

As transformações da sociedade demanda que o Direito
acompanhe atentamente as mudanças sofridas. Em constante
evolução, a internet, antes conhecida como terra sem lei, acabou
conquistando uma vertente do Direito: o Direito Digital.

Essa evolução acarretou na necessidade de ações concretas para
a efetividade dessa proteção. Do ponto de vista constitucional, não
era possível encontrar na legislação uma tutela específica no que
tange a questão da privacidade. Nesse sentido, o sigilo das
comunicações é um dos direitos fundamentais descritos no artigo
5º, XII, da Constituição Federal:

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal. (BRASIL, 1988).

Sendo essa uma garantia fundamental de um Estado de Direito
que deve respeitar os direitos individuais, a tutela desses dados tem
ligação direta com outros direitos positivados na Constituição “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.” (BRASIL, 1988).
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Nota-se que a sedimentação na busca pela proteção de dados
são valores já positivados na Constituição, norteados pelo Princípio
da Dignidade Humana, fonte irradiadora de efeitos. Assim, Leonardo
Roscoe Bessa (2003, p. 74), explana que o choque entre os direitos
humanos e os direitos de personalidade, “se inserem no fenômeno
maior de interpenetração do público e do privado, exigindo do jurista
de hoje novas posturas que impliquem uma visão integral e
unificadora do Direito”.

Neste seguimento, Ruth Armelin e Tarcisio Teixeira afirmam que
uma lei específica sobre o tema já vinha sendo discutida há 8 anos
no Congresso Nacional e tornou-se improtelável com a eficácia plena
do GDPR (General Data Protection Regulation; em português,
Regulamento Geral de Proteção de Dados) na União Europeia.

 Em suas palavras:

O GDPR é um regulamento do direito europeu que unificou as leis de
privacidade de dados em toda Europa e tem como principal objetivo a proteção
de todos os cidadãos europeus da violação de dados e de sua privacidade,
estabelecendo regras e sanções, que serviram de base para muitos artigos da
lei brasileira. (ARMELIN e TEIXEIRA, 2020, p. 28).

Nesse sentido, o Direito Digital apresenta-se como uma
implementação dos institutos jurídicos já existentes no direito,
voltados para o ambiente virtual, tendo como principal objetivo,
disciplinar as relações entre homem e tecnologia, ou seja, é a
participação de todas as esferas do direito, seja ela, penal, civil,
trabalhista, entre outras, dentro do ambiente tecnológico.

Não se trata de algo novo, mas de adequar o direito a tecnologia;
historicamente, o direito apresenta as regras para a sociedade então
se adaptar, mas essa máxima demonstrou não ser verdadeira se levado
em consideração o uso da internet. Nos parece que a tecnologia
impôs a regra e agora o direito precisa se adequar.

2. SURGIMENTO: LEI CAROLINA DIECKMANN – MARCO CIVIL DA
INTERNET

A eclosão da internet possibilitou o surgimento de condutas
criminosas no meio digital. O Brasil é o país com mais ataques
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cibernéticos no mundo. Segundo dados da companhia especializada
em segurança digital Trend Micro, o país foi um dos mais afetados
por um spyware disfarçado de aplicativos objetivando espionar
usuários e roubar dados pessoais.

Mais a mais, diversos e constantes são os crimes e ataques
cibernéticos: fraudes, crimes contra honra, ameaça, entre outros. E
apesar da existência de previsão legal, a inovação é circunstancial:
são cometidos no meio virtuais. Guardadas as exceções, na maioria
dos casos evidencia-se despreparo técnico e operacional para
apuração de tais crimes. Nesse sentido, nos últimos anos tivemos o
surgimento de duas importantes legislações:

Em 2013, entrou em vigor a Lei 12.737/12, conhecida como a
Lei Carolina Dieckmann e em 2014 a Lei 12.965/14, conhecida como
o Marco Civil da Internet. Tais leis foram criadas com o intuito de
proteger usuários e provedores de serviços dos crimes tecnológicos.

A primeira alterou o Código Penal e tipificou como infração,
principalmente, a invasão de dispositivos informáticos. A Lei ficou
conhecida pelo nome da atriz Carolina Dieckmann, pois a mesma
teve seu computador e privacidade invadida por hackers e fotos
pessoais divulgadas sem autorização.

Já a Lei do Marco Civil da Internet, veio com a intenção de garantir
a proteção de nossos dados pessoais e a privacidade dos usuários na
internet. Sua grande motivação foi justamente a falta de
regulamentação sobre o setor. A Lei 12.737/12 tipifica como crime e
prevê punições a pontos importantes da falta de segurança digital,
diferentemente do Marco Civil da Internet, que veio estabelecer
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet. 

A Lei 12.965/14 elenca em seu art. 3º, os princípios que regulam
o uso da internet no Brasil. Dentre eles, importante ressaltar:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

[...]

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei [...]. (BRASIL, 2014).

Nesta senda, extrai-se do texto legal, depois de muita discussão,
o pontapé inicial da legislação na preocupação com a proteção dos
dados pessoais dos usuários das redes, bem como a destinação e uso
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dos mesmos pelas empresas de fornecimento de serviços. A
preservação da privacidade e proteção de dados dos usuários na
rede mundial de computadores são os maiores objetivos do Marco
civil, a legislação em questão veio exatamente para essa proteção.

As inovações introduzidas pelo Marco Civil da Internet causaram
impacto direto no tratamento conferido aos dados pessoais dos
usuários por empresas e companhias. É necessária toda cautela e
segurança no serviço oferecido para que nenhum banco de
informações seja violado sem consentimento expresso do consumidor.

3. DADOS: IMPORTÂNCIA E SUA PROTEÇÃO

Vivemos em uma sociedade cada vez mais modernizada: redes
sociais, aplicativos dos mais diversos, compras online, cadastros de
todos os tipos, entre tantas outras atividades diárias.

Em todas essas situações deixamos dados para trás. Rastros
vinculados a nós, que nos identificam e compõem um retrato de
quem somos. Nossos gostos e predileções acabam nas mãos de
desconhecidos. Essa soma faz de cada um de nós um corpo eletrônico
movido por um sistema, corpo este monitorado a todo o momento.

É nesse sentido que a privacidade, bem como a proteção de
dados importa, pois esta ligada diretamente a quem somos, a nossa
identidade. Proteger é estabelecer as regras do que pode ou não ser
feito com essa identidade. Regras, direitos e deveres de todos os
atores envolvidos com esse meio. Com a finalidade de delimitar a
amplitude do presente, debruçaremos a estudar o tocante aos dados
nos ambientes virtuais.

Nesse contexto, a Lei de Proteção de Dados que entrou em vigor
no mês de agosto de 2020, irrompe para regular a proteção e a
privacidade dos dados e sedimenta de vez a garantia dos direitos
individuais e coletivos dos usuários, criando um cenário de segurança
jurídica. Afetando diferentes setores e serviços, e a todos nós
brasileiros, seja no papel de indivíduo, empresa ou governo.

Para fins legais, inicialmente é importante compreender o
conceito de dados e a questão do tratamento destes. Tais definições,
podem ser encontradas no art. 5º da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (doravante utilizaremos a sigla LGPD).
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Basicamente, os dados foram caracterizados como dados
pessoais, aqueles pelos quais um indivíduo pode ser identificado, e
dados pessoais sensíveis, cujo tratamento podem impactar em
direitos e liberdades individuais.

Já o tratamento de dados, está disposto no art. 5º, X, da LGPD:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

“...

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se
referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração [...]. (BRASIL,
2018).

Sendo a LGPD, a Lei que veio justamente estabelecer os padrões
para uso e manuseio desses dados pessoais, conferiu-se ao usuário,
o controle sobre a maneira que seus dados e informações são
utilizados pelas empresas, órgãos públicos e até pessoas físicas que
tratam dados com fins comerciais e financeiros.

É necessário o consentimento do usuário para tratamento dos
dados. Entende-se por tratamento, qualquer manipulação de dados
de pessoas naturais. Mais a mais, a finalidade e a necessidade são
quesitos do tratamento que devem ser previamente avisados ao
titular dos dados, para que estes possam vir a receber algum
tratamento.

Assim, percebe-se que é direito de todo e qualquer indivíduo a
garantia de possuir um ambiente digital protegido, no tocante a sua
privacidade e dados pessoais. A LGPD sedimenta a proteção de dados
ao patamar de direito fundamental. Hoje, é possível dizer que se
tem garantido os direitos fundamentais na esfera real e na virtual.

4. EXPECTATIVAS COM A CHEGADA DA LGPD

Ao analisar a Lei Geral de proteção de dados identifica-se
claramente a intenção do legislador com a exigência de
responsabilidade e transparência no manejo de dados alheios.  A Lei
em seu art. 7º traz uma série de hipóteses em que o tratamento de
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dados é permitido. Essas possibilidades contidas no artigo citado
são os principais direitos dos titulares de dados quando da
manipulação destes por outros.

De modo geral, os usuários terão maior controle e segurança
sobre o manuseio e condução de seus dados. Conforme
estabelecido em lei, o titular terá acesso facilitado às informações
sobre o tratamento de seus dados pessoais. O mesmo somente
poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento
expresso pelo titular – cabendo exceções. O consentimento,
conforme disposição do art. 8º da LGPD, deverá ser fornecido por
escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de
vontade do titular.

Além disso, importante destacar que a finalidade do tratamento
de dados deve ser previamente informada ao usuário, bem como
qual a forma e duração, quem e qual o contato do controlador, se há
uso compartilhado e quais as responsabilidades dos agentes que
realizam o tratamento. Enfim, o titular dos dados deverá ter total
controle do uso de seus dados por outrem.

O artigo da lei supracitado ainda impõem limites no que tange à
comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis que
objetivam obter vantagem econômica. Entende-se por dados
sensíveis, aqueles que se referem a origem racial ou étnica, religiosa,
política, relacionada a filiação sindical, a entidades filosóficas, entre
outros.

Há também regras importantes sobre transparência e orientações
que devem ser seguidas pelos controladores e operadores de dados
e outros detalhes que os responsáveis devem observar com cuidado.
No caso de um possível vazamento de dados por exemplo, a ANPD
(Agência Nacional de Proteção de Dados), assim como o titular das
informações ou quem tenha sido afetado, devem ser comunicados
sobre o ocorrido.

Não menos importante, é destacar que as organizações devem
buscar garantir a segurança das informações que lhes foram cofiadas.
Uma vez que estão previstas sanções nos casos de infrações às
disposições da lei indicada. Assim, as organizações que incorrerem
em vazamentos de dados e de informações, ainda que de forma
acidental, serão punidas. 



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

54      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

5. CONCLUSÃO

De forma genérica, embora muitos considerem a internet e o
meio virtual terra sem lei, a LGPD dispõe medidas para proteção os
dados pessoais e sensíveis, tornando necessário que se estabeleça a
governança de dados, diretamente relacionada com a gestão e o
controle das informações da organização. 

Causando impacto em empresas, órgãos públicos e alcançando
até pessoas físicas que tratam dados com fins comerciais e
financeiros, é necessária a adequação de todos os envolvidos com o
meio, para que estes estejam em conformidade com as principais
diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados.

Apesar de complexa, tal lei é de extremo benefício para o titular
dos dados pessoais e para a própria organização. A proteção dos
dados e o manuseio correto dos mesmos confere credibilidade à
relação ali estabelecida, baseada na confiabilidade, na transparência,
na segurança e na integridade. 

Importante salientar que a LGPD não alcança apenas o território
brasileiro. A transferência de dados pessoais a nível internacional,
também está sobre a tutela da nova legislação. Os dados pessoais
de brasileiros só poderão ser transferidos para outro país, caso o
país de destino tenha o mesmo nível de proteção de dados ou também
se o responsável assegurar que tais dados serão utilizados dentro do
que determina a lei brasileira.

Por fim, é fundamental que as organizações se adequem às
disposições da LGPD. Sendo o contrato social explicado como a
relação entre os seres humanos e a necessidade de manter-se a ordem
social, em razão das novas tecnologias, da globalização e do uso
desenfreado do ambiente digital para as mais diversas atividades, a
proteção de dados é hoje o mais importante pilar do nosso contrato
social.

A LGPD trouxe não apenas a preocupação com a proteção de
dados, mas também a necessidade de uma mudança comportamental
dentro de empresas que tratam informações de pessoas, pois todo
esse cuidado exigido deverá refletir em todos os setores da
organização.
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RESUMO

O presente trabalho tem por escopo apresentar alguns precedentes
históricos que serviram de embasamento para a confecção da Lei Geral
de Proteção de Dados. Além disso, demonstrar sua importância para o
país e, acima de tudo os avanços por ela trazidos com a questão da
cautela no tratamento de dados pessoais. No mais, tem por objetivo
desmistificar a questão do consentimento obrigatório para toda e
qualquer tipo de coleta de dados, que poderá ser suprimida em razão
de enquadramento nas bases legais definidas pela lei.

Palavra-chave: LGPD, consentimento, autodeterminação
informativa.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to present some historical precedents
that served as a basis for the preparation of the General Data
Protection Law. In addition, demonstrate its importance for the
country and, above all, the advances it has brought with the issue of
caution in the treatment of personal data. Besides that, it aims to
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demystify the issue of mandatory consent for any and all types of
data collection, which may be suppressed due to framing the legal
bases defined by law.

Keyword: LGPD, consent, informative self-determination.

1 - INTRODUÇÃO

Novos tempos, novas necessidades. Acredita-se que a lei geral
de proteção de dados atualmente em vigência, está trazendo não
apenas uma preocupação com a proteção da intimidade das pessoas,
mas acima de tudo uma mudança de comportamento para empresas,
estabelecendo um novo paradigma: respeito ao indivíduo.

Aguardando para entrar em vigor desde 2018, a Lei Geral de Proteção
de Dados - LGPD (13.709/18) causou grande alvoroço para empresas
diversas, independentemente de sua área de atuação, tamanho de sua
estrutura, localização ou qualquer outra forma de classificação. Referida
lei está em vigência desde o dia 18/09 e obriga todas as empresas que
fazem tratamento de dados adequarem-se a ela.

O presente artigo tem por escopo fazer uma breve releitura
histórica da temática concernente à proteção de dados, os principais
momentos da história que marcaram a preocupação com a
manipulação de dados.

Por fim, discorreremos a respeito da autodeterminação
informativa, bases legais e a necessidade de consentimento,
erroneamente definida por alguns como o elemento mais importante
da lei geral de proteção de dados. Espera-se que, ao final, confirme-
se que o consentimento é apenas mais um importante aliado do
titular de informações quando a coleta de dados não puder ser
amparada pelas bases legais definidas pelo legislador.

2 – APONTAMENTOS HISTÓRICOS. BREVE RELATO DE FATOS E
DECISÕES QUE DEMONSTRARAM PREOCUPAÇÃO COM A COLETA DE

DADOS

A lei brasileira buscou inspiração na lei europeia conhecida por
GDPR – General data protection Regulation, editado no ano de 2016.
No entanto, apesar de sua importância, esta não foi a primeira
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manifestação legal a respeito da necessidade de se controlar o
tratamento de dados.

A Alemanha foi um dos pioneiros na análise dessa questão. Em
1983 o país passou por um recenseamento obrigatório. Inúmeras
eram as informações prestadas pelos cidadãos alemães. Até aí, tudo
bem. O problema surgiu quando o Estado passou a cruzar esses dados
informados ao senso com os dados da fazenda pública; identificada
a inadimplência, ficou muito mais fácil processos de execução para
recomposição dos débitos. Uma coisa é responder perguntas para
fins de análise estatísticas; outra, totalmente diferente é cruzar
várias fontes de informações sobre um mesmo indivíduo para então
traçar o seu perfil e agir conforme esses resultados.

Ainda na linha de argumentação acima exposta, identifica-se
que uma situação é o indivíduo informar seu estado civil, quantidade
de filhos, faixa salarial para fins de estatística, como por exemplo
traçar o perfil de renda de um país (quantos com salário em tal
faixa; desta faixa, qual a média de filhos e suas idades), outra
situação, totalmente diferente e temerária é a de fazer chegar tais
informações a empresas que comercializam produtos destinados para
famílias, com determinada renda mensal e certa quantidade de filhos.

Para o Tribunal Constitucional alemão essa questão mereceu
atenção especial. Concluíram que em tempos de possibilidade de se
armazenar e coletar uma quantidade infindável de dados pessoais,
não existiriam mais dados insignificantes. E realmente é assim. A
partir dessa época, a modernização dos meios de comunicação, a
velocidade de transferência de informação e acima de tudo a
interligação das pessoas em rede trouxe a necessidade de uma
reflexão a respeito do tratamento de dados.

Em meio a todos esses avanços, descobertas, redes sociais,
questiona-se, portanto, a autodeterminação informativa, ou seja, o
direito que o titular dos dados tem de saber aquilo que está sendo
feito com suas informações, mesmo que estas informações sejam
públicas. É o direito que o indivíduo tem de controlar aquilo que
podem e aquilo que não podem fazer com seus dados, com suas
informações.

No campo dos precedentes históricos, oportuno trazer a tona o
acórdão proferido pelo Tribunal de Göta, da Suécia no caso que
envolveu a senhora Bodil Lindqvist, catequista da paróquia da igreja
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católica localizada em sua cidade, Alseda, que resolveu criar uma
página na internet e apresentar para comunidade seus colegas,
também catequistas. No entanto, resolveu fazer isso em tons
humorísticos; evidente que nem todos colegas gostaram dessa
apresentação. Isso sem contar que a página revelava que uma das
integrantes da equipe de catequese estava afastada por problemas
de saúde.

O ministério público sueco promoveu o que conhecemos por ação
judicial em face de B. Linqdvist pelo fato de ter feito o tratamento
de dados pessoais sem informar que estaria fazendo isso; sem
informar àquele que passava por problema de saúde que iria expô-lo
para a comunidade e que, pelo fato do site que escolheu para
hospedar sua página era de outro país e que, portanto, faria
transferência internacional dos dados coletados. Veja a gravidade
da situação; bem provável que B. Linqdvist não imaginava quão
complexa essa questão do tratamento de dados. Houve condenação
ao pagamento de multa (Calabrich, 2019).

Por conta do processo acima citado, outro documento marcante,
sob o prisma internacional, chamado de Carta de Direitos
Fundamentais da União Europeia2, abordou o tema do tratamento
de dados, especificamente em seu artigo 8º que assim informa:

Protecção de dados pessoais

1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter essoal que
lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento
leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou
com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito
de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva
rectificação. 3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por
parte de uma autoridade independente. (redação original).

Interessante ver a redação dessa modalidade de direito trazida
pela Comunidade da União Europeia, especialmente quando refere-
se a possibilidade de tratamento de dados, mas com lealdade, para
finalidade específica e com o consentimento do interessado ou outro
fundamento legítimo, previsto em lei.

A LGPD seguiu por esse caminho. Ao contrário do que algumas
pessoas vem afirmando, a lei não está fundada unicamente no
consentimento, mas também na adequação do tratamento de dados
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às disposições legais. Isso quer dizer que, a coleta de dados por
determinação de lei não demanda consentimento; é como se fosse
opcional informar ou não os dados pessoais para confecção de um
contrato de trabalho entre empregado e empregador. É legítimo, do
ponto de vista do empregador, exigir sejam lhe informados dados
necessários para confecção do contrato com o empregado. Não
demanda consentimento, pois exigência legal. Doravante
avançaremos na questão do consentimento e das bases legais.

Antes da LGPD, oportuno mencionar leis importantes a tratar da
questão da proteção de dados. A primeira, Lei 12.737/12 altera alguns
artigos do Código Penal; outra, bastante importante, Lei 12.965/14
conhecida por marco civil da internet, estabelecendo princípios,
garantias, direitos e deveres para uso da Internet no Brasil e por fim
a Lei Geral de Proteção de Dados.

Para fins de melhor compreensão da temática que está sendo
explorada no presente artigo, oportuno destacar alguns conceitos
trazidos pela lei geral de Proteção de dados. Segundo redação trazida
pela própria LGPD em seu artigo 5º inciso X, tratamento de dado
pode ser definido como:

[...] toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração.

O legislador preocupou-se em classificar 20 ações humanas, ou
promovidas por humanos com o uso de recursos tecnológicos, no
manuseio de informações pessoais para fins de ser enquadramento
do que é tratamento de dados. Logo, todas as vezes que utilizada a
expressão “tratamento de dados”, possível de ser qualquer uma das
condutas acima.

Uma vez identificado o que vem a ser “tratamento de dados”,
oportuno conceituar o que vem a ser dado pessoal. Segundo a LGPD
em seu artigo 5º inciso I, é a “informação relacionada a pessoa natural
identificada ou identificável” (em simples palavras, com licença da
doutrina clássica, pois sem adentrar nas teorias civilistas a respeito
do tema, trata-se de dados de pessoas físicas)
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Ocorre que a LGPD foi além e criou uma subclassificação dos
dados pessoais, chamada de “dados sensíveis”. Segundo a lei, dado
pessoal sensível refere-se a dado pessoal

[...] 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

Portanto, ao realizar tratamento de dados deve-se levantar em
conta a necessidade de cautela ainda maior quando se estiver
coletando dados considerados sensível. Esse mais um grandioso acerto
do poder legislativo quando da confecção desta lei.

Por fim, caminhando para o fechamento do presente tópico,
resta-nos descobrir a quem se dirige a presente lei. Em resposta,
nos termos do art. 3º, a lei se aplica a “qualquer operação de
tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de
direito público ou privado, independentemente do meio, do país de
sua sede ou do país onde estejam localizados os dados”.

3 – A AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA E OS IMPACTOS DA LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Bem provável que antes da LGPD a coleta de dados passava
desapercebida tanto por aquele que executava a coleta, como para
aquele que prestava a informação. Acredita-se que, doravante ao
início de sua vigência, muitas coisas mudarão, especialmente os
questionamentos que serão feitos pelos titulares de dados pessoais.
Veja algumas situações costumeiras do dia a dia.

 É comum chegar em algum estabelecimento para realizar uma
compra e ser obrigado a preencher um cadastro para que a operação
se concluísse; ou então, sentar-se para matricular filhos menores
em escola de ensino e ser obrigado a informar no cadastro qual a
religião dos membros daquela família; exemplos corriqueiros no
cotidiano de inúmeras pessoas.

Outra situação bastante comum se dá ao baixar um aplicativo
para o celular e ser obrigado a fornecer acesso a diversos recursos
do equipamento. Por qual motivo, para instalação de um aplicativo
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de uma loja de artigos domésticos se faz necessário permitir acesso
ao microfone do celular, as fotos armazenadas, as câmeras, entre
outros? Com absoluta certeza isso passa despercebido por muitas
pessoas. Qual justificativa plausível para condicionar instalação
de um aplicativo em que se realizará a compra de um item a
autorização de acesso ao microfone do dispositivo? Não existe
justificativa, a não ser possivelmente escutar aquilo que está
sendo falado.

Quem nunca pronunciou desejo de adquirir alguma coisa e poucos
minutos após foi surpreendido com anúncios daquele objeto de desejo
estampado em sites de pesquisa, redes sociais? Pois bem. Espera-se
que no futuro isso venha a ser mudado; referida mudança deverá ser
buscado pelos próprios titulares de direito.

Eis um dos 7 sete fundamentos em que se apoia a Lei Geral de
Proteção de dados: a autodeterminação informativa. E o que vem a
ser esse direito? Prima facie importante seja enquadrado no rol dos
direitos fundamentais dos indivíduos, o direito a proteção de dados,
pois segundo Robert Alexy (2008, p.323):

Entre los derechos adstritos al derecho general abstrato a la personalidad
se contarían: el derecho a las esferas privada, secreta e íntima, el derecho
al honor personal, el derecho a la própia imagen y a disponer de ella y el
derecho al secreto de las comunicaciones privadas, «bajo determinadas
c ircunstancias,  e l  derecho a estar  l ibre  de  la imputac ión  de
manifestaciones no realizadas» y el derecho a no ser afetado em la
«autodefinida pretensión de prestigio social». Recientemente, el Tribunal
Constitucional Federal ha agregado um derecho a la protección de los
datos personales. La precisión del derecho general a la personalidad por
medio de estos derechos más concretos es un procedimiento típico para
la precisión de las cláusulas generales.

Em segundo lugar, por derivação, também fundamental o direito
à autodeterminação informativa, ou seja, ter a ciência inequívoca
daquilo que está sendo feito quando do tratamento de dados pessoais.
Segundo Navarro (2011),

O direito fundamental à autodeterminação informativa, sob a sua vertente
de direito geral à proteção de dados pessoais captados pelo Estado, surge
oportunamente como um direito de defesa e de prevenção, individual ou
coletivo, contra os desvios de finalidade nos atos de captação, tratamento
e comunicação de dados pessoais pelas instituições públicas.
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Além da questão da autodeterminação informativa necessário
que se justifique a coleta de dados. Não é simplesmente obter o
consentimento do indivíduo permitindo que faça o tratamento de
seus dados pessoais, até por que, ocorrendo alguma falha no
tratamento, haverá apuração de responsabilidade e o porquê da
coleta, será questionado.

A LGPD trouxe em seu artigo 7º as bases legais para realizar o
tratamento de dados pessoais. Em primeiro lugar destaca-se o
consentimento; trata-se de uma espécie de autorização dada pelo
titular para que suas informações sejam armazenadas. A lei define o
consentimento como “forma de manifestação livre, informada e
inequívoca que o titular concorda com o tratamento para finalidade
determinada”. O final da definição provavelmente seja um dos
elementos mais importantes: somente poderá ser cobrado o
consentimento se justificada a necessidade da coleta do referido
dado pessoal. Não basta o simples pedido, é necessário que seja
demonstrada a importância daquele dado pessoal na base de dados
do seu cadastro.

Além do consentimento, outras bases legais foram definidas no
art. 7º da referida Lei Geral de Proteção de Dados, a saber:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de
dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e
regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos
congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre
que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos
preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do
titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo
ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996 (Lei de Arbitragem) ;

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado
por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)      Vigência

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador
ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades
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fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação
pertinente.

Portanto, ao contrário do que tem sido veiculado em alguns meios
de comunicação, adequar-se a LGPD não é simplesmente sair em
busca de consentimento para tratar dados pessoais, mas sim
demonstrar a necessidade do armazenamento de dados, sua
finalidade, seu possível enquadramento nas bases legais definidas e
confirmada desnecessidade no armazenamento de algum tipo de
dado, a sua exclusão do arquivo. Afinal, a finalidade, a adequação e
a necessidade, são princípios que orientam a lei protetiva.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista do exposto, o presente artigo teve por finalidade
demonstrar os avanços trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados
no que tange ao tratamento de dados pessoais; no mais, pretendeu-
se com esse estudo afirmar que não basta apenas o consentimento
para que se realize o tratamento, mas que para obter esse
consentimento é necessário que se demonstre a finalidade, e que se
possível esteja enquadrada dentro das bases legais definidas pela
própria legislação.

Conclui-se que foi um grande passo dado pelos nossos
legisladores, colocando o Brasil em posição de respeito frente ao
mundo no tocante à proteção de dados. Dentre os aspectos práticos,
acredita-se que muito em breve, países que já se ocupam da proteção
de dados relacionar-se-ão apenas com aqueles que também seguem
o mesmo protocolo protetivo.

Deste modo, estar em conformidade com a tendência mundial
de proteção de dados pessoais pode privilegiar o Brasil nas relações
comerciais internacionais. É tempo de mudança, de vivenciar novos
tempos, de permitir acomodar uma lei que veio para trazer muitos
benefícios para todos nós, cidadãos.
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RESUMO

Este artigo visa analisar e destacar como a manipulação exerce
poder na decisão de escolha em uma democracia, buscando realizar
uma comparação entre o governo de Pilatos com a manipulação na
democracia contemporânea. Para o melhor entendimento sobre o
assunto foi realizada a leitura do livro A crucificação e a democracia
de Gustavo Zagrebelsky.

Palavras chave: Democracia, Governo, Manipulação,  Pilatos.
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ABSTRACT

This article is intended to analyze and emphasize how
manipulation wield power in the decision of choice in a democracy,
seeking to do a comparison between Pilate’s government and
manipulation in contemporary democracy. For a better understanding
of the subject, the book “The Crucifixion and Democracy”, by Gustavo
Zagrebelsky, was read.

 Keywords: Democracy, Government, Manipulation, Pilate.

1. INTRODUÇÃO

A partir dessas considerações, o atual trabalho tem por tema retratar
a manipulação na democracia, usando como referencial histórico e
bibliográfico a crucificação de Jesus Cristo como base de uma democracia.

A presente investigação, parte, portanto, do seguinte problema
de pesquisa: de certo, a manipulação na democracia pode acarretar
sérios problemas em uma sociedade, podendo chegar até mesmo
impedir a consolidação da democracia, na qual, ela é empregada
tem tamanha forca nos dias atuais?

 Aventa-se a hipótese de que a manipulação está ligada a idolatrar
o líder de Estado e que muitas das várias maneiras da manipulação
está diretamente ligada a religião e a mídia por serem as fontes que
mais tem influência no mundo em que vivemos.

O objetivo do presente trabalho é trazer e evidenciar os danos
que a manipulação pode ocasionar em uma sociedade, quando a
mesma emprega a democracia como um regime político, partindo
logo em seguida destacar as várias faces e seus meios de manipulação.

A metodologia adotada para a realização desta pesquisa se deu
através da leitura do livro “a Crucificação e a Democracia” do
constitucionalista e escritor italiano Gustavo Zagrebelsky e por
pesquisas auxiliares para um melhor entendimento sobre o assunto.

2. DESENVOLVIMENTO

O livro ‘A crucificação e a democracia’ de Gustavo Zagrebelsky
traz consigo um contexto histórico e relevante ao cristianismo: a
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crucificação de Jesus Cristo, como uma forma de democracia mesmo
tendo sido vivenciada de forma indiretamente na época do ocorrido.

Pilatos indeciso no quesito a decidir o futuro de Jesus, resolveu
apelar ao povo, para que, de forma democrática pudesse escolher
quem seria crucificado, a indecisão de Pilatos surgiu a partir do
momento em que ele decidiria quem deveria ser crucificado, mas
esta decisão não caberia a ele, pois isso era contra a democracia
que ele pregava. Então Pilatos entrega essa decisão ao povo: um
salteador denominado de Barrabas ou aquele que se dizia ser o Messias
conhecido como Jesus Cristo? A decisão todos já sabe. De forma
democrática o contexto histórico tem tido influência do povo na
decisão consigo trazendo a democracia direta explicita do fato.

Sempre que se ouve falar na famosa democracia vem consigo
um contexto de que ela é necessária para um bom funcionamento
político e social de um país, que sem ela não haverá mais soluções
para os problemas. Para Winston Churchill, em um Estado a forma
democrática de se fazer justiça, intervenções ou algo semelhante à
forma de se atuarem em sociedade é “o pior dos regimes políticos,
mas não há nenhum sistema melhor que ela.”

Em outra visão o povo concordar com atos que ferem a eles
próprios para defender o seu modo de governo é algo que a maioria
nunca estará pronta. Por isso a democracia deve ser praticada de
forma consciente, pois em determinados regimes democráticos que
não há consciência o povo é tratado como uma ferramenta de
manipulação.

Um aspecto um tanto preocupante quando se fala em Democracia
é a manipulação que pode acontecer entre uma determinada parcela
da população, causada propositalmente pelo seu representante. A
utilização desses indivíduos como ferramenta da manipulação pode
propagar algo que o seu governante acredite ser correto, podendo
assim, prejudicar o bem estar social desses indivíduos e daqueles
que não estão sendo manipulados.

Gustavo Zagrebelsky destaca em seu livro que: “estaremos tão
certos da nossa verdade política a ponto de podê-la impor, se for
necessário, com lagrimas de sangue”, isto é, aquilo que o
representante e a parcela que está sobre a influência dele acredita
ser correto, pode impor por meio da força.
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Tal manipulação governamental pode vir a causar um impacto
negativo ao povo que vive sobre a influência desse regime.  A partir
do momento que o governo começa a agir somente em benefício
próprio, e de uma forma omissa o povo apoiar esse determinado ato
por pura ignorância, já é um reflexo do grau de influência exercida
sobre eles. Tragédias grandiosas podem ser frutos de tamanha
injustiça que traz consigo a manipulação e a idolatrar a democracia,
pois, quando a verdade vir à tona o povo irá se revoltar e repudiar
por tamanho desprezo que será transmitido por seu representante.

No meio histórico da Crucificação de Jesus Cristo é observado o
tamanho da influência que o homem está suscetível sobre aqueles
que tem uma maior influência que as deles, assim, pode-se ver que
a maior parte das escolhas das pessoas não são moldadas de acordo
com a sua própria vontade, mas sim por influência social.

Os reflexos do passado ainda se perpetuam até os dias atuais, a
Igreja ainda possui fortes influências na população e mantém esse
domínio sobre seus fiéis. Alguns políticos utilizam tal controle
religioso para angariar votos às suas respectivas chapas eleitorais,
como foi no caso da eleição presidencial de 2018.

A manipulação está ganhando cada vez mais força nos dias atuais,
e uma grande aliada desse instrumento de controle é a mídia de
forma ampla, que em tese deveria ser um meio de propagação de
informações e dados seguros, que no entanto, é utilizada pela grande
massa de forma genérica para espalhar notícias e informações
tendenciosas, mais conhecidas por seu termo cunhado em língua
inglesa: fake News.

Atualmente as fake news estão cada vez mais comuns, de tal
maneira que, transmitidas no formato de notícias e reportagens de
cunho tendencioso nas mídias online, são utilizadas para propagar
boatos, informações e inverdades a despeito de um assunto ou
acontecimento, que possuem a finalidade de moldar o pensamento
e a opinião de um determinado grupo ao qual é direcionada. Um
exemplo desse fato são partidos políticos que financiam e propagam
as fake news relacionadas a partidos políticos rivais, com o objetivo
de disseminar mentiras e manchar a imagem de seus oponentes em
benefício próprio. Não obstante disso, a religião também é utilizada
para fins negativos nas redes de multimídias, pregando fatos
inexistentes, disseminando o ódio e a intolerância, e causando grande
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polêmica nas redes sociais. Essas formas de manipulação estão se
tornando uma grande ameaça a democracia hodiernamente.

Outro fator alarmante é que a manipulação pode levar a
sociedade a grandes conflitos internos e externos, podendo até
mesmo resultar, diante de um período de crise e um possível estado
de sítio, em um Regime ditatorial, civil ou militar. A democracia se
acaba com sua ruptura para a introdução a um regime ditatorial
militar ou civil, causando a distinção dos direitos que nela é
empregado e ferindo a sociedade de uma maneira geralmente
violenta.

 A manipulação e a instabilidade de uma nação podem ser
observada por outros países, dentre outros, por meio da mídia, que
podem acompanhar quase que instantaneamente o desenrolar da
trama, trazendo consequências diplomáticas que podem ser
prejudiciais para o desenvolvimento econômico da nação que foi
exposta. O fato é que com a visão dos países que de fora para dentro
do Estado onde se encontra a Manipulação as quebras de contratações
ou de investimentos são cada vez mais e tem como efeito o
enfraquecimento da economia do país.

Com o enfraquecimento econômico severo, caracteriza-se a
desordem no Estado democrático de direito e o abandono por parte
do líder que lhes representava. Desse modo, a sociedade acaba se
enfraquecendo, o estado de bem-estar social é ameaçado e a
soberania da nação entra em colapso.

3. CONCLUSÃO

Em virtude dos fatos mencionados, pode-se concluir que o modo
como foi aplicada a crucificação de Jesus Cristo representa a
manipulação da democracia de forma indireta, devido ao fato de o
povo ter participação na decisão de tamanha crueldade perante ao
fato histórico apresentado, que, analisando com uma ótica histórica,
era algo relativamente comum.

Vale ressaltar também que a manipulação é um fator presente e
ativo na sociedade, e vai se aprimorando de acordo com os anos. A
manipulação popular que era empregada ao povo alguns anos atrás
ganhou uma forte aliada com o avanço da tecnologia e redes sociais,
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que por meio da mídia interferem de uma forma rápida e inesperada
na vida e na realidade de seus usuários.

Na Democracia a manipulação pode ser nomeada como umas
das principais rivais da forma de governar, pois com a verdade
escondida e o povo inseguro, pode gerar revolta grandiosa dentro
do Estado ocasionando um impacto negativo e uma desordem
governamental.

A hipótese de que a manipulação está ligada a muitos fatores
mencionados ao longo do trabalho, se concretizou no aspecto que a
religião, a mídia e idolatrar o líder governamental, estão ligadas
diretamente com a manipulação, pois, o indivíduo acaba aceitando
um fator contado ou visto na mídia , pregado em sua igreja e/ ou
mencionado pelo o chefe do governo, no qual, é admirado de uma
forma que se enquadra em uma grande necessidade de acreditar no
que está sendo imposto do que ir a fundo para averiguar o fato.

A verdade é que toda e qualquer meio de manipulação um dia
vêm à tona gerando uma grande insegurança nos indivíduos que
acreditaram e idolatraram a mesma. Com a manipulação imposta os
únicos que sofrem as consequências é o próprio povo.

Em uma determinada cena do filme ‘Batmam - O cavaleiro das trevas’
(2018), traz uma frase que diz explicitamente o que o povo precisa após
que todas as manipulações chegarem ao fim. “ÀS VEZES AS PESSOAS
MERECEM MAIS QUE A VERDADE, MERECEM TER SUA FÉ RECOMPENSADA.”

Essa frase em questão retrata sobre um assunto em um universo
paralelo fictício, mas semelhante a realidade vivenciada atualmente,
onde a sociedade pode se deixar enganar ou aqueles que por
ignorância deixam ser influenciados pela manipulação eleitoral, onde
políticos aproveitam das circunstâncias e necessidades do povo para
usufruírem do poder na governança, afim de defender interesses
próprios, neste sentido a fé depositadas neles deveriam ser
recompensadas por ter sido quebrada.

Ademais, aproveitar das dificuldades que a sociedade enfrenta
e da ignorância das pessoas, para poder chegar ao poder e governar,
vai de contramão ao sentindo  político de cada um, sendo um ato de
extrema covardia.

A Democracia está cada vez mais correndo perigo no sistema
político brasileiro e a única forma de impedir isso é colocando em
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pratica o que a legislação vigente do país protege como cláusulas
pétreas, sendo os direitos ao conhecimento de qualidade (educação),
e as necessidades básicas para vigência em sociedade.
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RESUMO

Existe atualmente um conflito de interesses, onde, Estado, com
soberania legisla sobre o assunto e o interesse individual do cidadão,
para tanto, passa-se a necessidade de analisar a nacionalidade e as
formas de adquiri-la, bem como abranger a adoção internacional no
brasil, como meio de proporcionar uma melhor compreensão do tema,
ou seja, a presente pesquisa traz à baila o conflito de interesses e a
análise da nacionalidade adquirida através da adoção internacional
de criança estrangeira por pais brasileiros. Para tanto, foi realizado
tal estudo com o uso de revisão de literatura afim de elucidar o tema.

Palavras-chave: Adoção. Internacional. Nacionalidade.

ABSTRACT

There is currently a conflict of interest, where the State, with
sovereignty, legislates on the subject and the individual interest of
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the citizen, for that, there is a need to assess nationality and the
ways to acquire it, as well as embracing adoption international in
Brazil, as a means of providing a better understanding of the theme,
that is, this research brings up the conflict of interests and the
analysis of nationality acquired through the international adoption
of a foreign child by Brazilian parents. Therefore, such a study was
carried out with the use of a literature review in order to elucidate
the theme.

Keywords: Adoption. International. Nationality.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa possui como objetivo abordar a adoção
internacional e a nacionalidade para que seja possível identificar o
meio de adquirir nacionalidade e sua espécie. Assim, compreende-
se que é necessária tal analise como meio de elucidar o tema, pois,
ligado à dignidade da pessoa humana quanto à não distinção entre
filhos biológicos ou por afeto, possui relevante caráter social de
modo que se deve questionar qual o procedimento da adoção
internacional no brasil e a garantia de nacionalidade dada ao
estrangeiro adotado por pais brasileiros.

Em suma, para a realização desta pesquisa, com objetividade
deve-se analisar os conceitos e em específico analisar a forma de
nacionalidade adquirida bem como a dignidade da pessoa humana.

Para tanto, serão utilizados de formas de pesquisa que enaltecem
a pesquisa científica, como a revisão de literatura, de modo que o
objetivo principal seja alcançado.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de Literatura

2.1.2 A adoção internacional no Brasil

Primeiramente faz-se necessária a definição da adoção, isto é,
apresentar de forma objetiva o conceito.

Nesse sentido, Gonçalves leciona: “Adoção é o ato jurídico solene
pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa
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a ela estranha.” (GONÇALVES, 2020, on-line). Ou seja, é o modo
pelo qual ocorre de fato a inserção de pessoa desconhecida num
ambiente familiar, sendo que tal família a recebe com a qualidade
de filho.

Desta feita compreende-se o conceito principal da adoção, no
entanto para compreender a adoção internacional é necessário
analisar os requisitos para adoção.

2.1.2.1 Requisitos para adoção

Para que a adoção internacional seja configurada, além dos
requisitos abrangidos pela adoção no brasil, é necessário um principal
requisito, a distinção entre países, ou seja, o país de origem e moradia
dos adotantes deve ser diferente do país de origem do adotado.

Assim, entende Baggio:

Já para adoção internacional, além dos requisitos anteriormente apresentados,
tem-se também a necessidade do país de origem do (s) pai (s) e do (s) adotado
(s) serem distintos, não sendo possível caracterizá-la se este último não for
preenchido. (BAGGIO, 2019, p. 14).

Neste diapasão apresenta-se os requisitos para adoção como
idade, necessidade ou não de regime de casamento, entre outros.
Para Baggio, os requisitos são:

Para que a adoção ocorra, a própria lei traz em seu bojo requisitos sendo que
dentre eles encontra-se a idade mínima de 18 anos do adotante, e, no caso de
serem mais de uns estes devem ser casados civilmente ou manter união estável
comprovando-se assim a estabilidade familiar, existe ainda a exigência de que
a diferença de idade entre adotante (s) e adotado (s) deve ser de no mínimo 16
anos, e, além destes, há a necessidade do consentimento dos pais, se estes
forem conhecidos e não destituídos do poder familiar, e ainda do adolescente
com idade igual ou superior a 12 anos. (BAGGIO, 2019, p. 13/14).

Ou seja, compreende-se que para adotar, no plano internacional,
além dos requisitos abrangidos pela lei brasileira é necessário o
requisito da distinção de países, além do mais, a adoção internacional
deve, segundo Baggio (2019), ser utilizada apenas como último caso,
isto é, esgotadas as tentativas no plano nacional.
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2.1.3 Nacionalidade: modos de adquiri-la

A nacionalidade está ligada à nação, isto é, abrange o aspecto de
território, sanguinidade, entre outros. Sendo que, esta, pode ocorrer de
duas maneiras: nata ou naturalizada. Assim, é o que se passa a expor.

2.1.3.1 Nacionalidade nata

Pode ser adquirida de duas vertentes, a primeira ligada a
saguinidade pelo aspecto do ius sanguinis, já o segundo, ligado ao
território, pelo aspecto do ius solis.

A lei determina a nacionalidade nata de três meios diferentes, sendo
que estes estão abrangidos pelo artigo 12, I da Carta Magna Brasileira:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros,
desde que estes não estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que
qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir
na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (BRASIL, 1988, on-line).

Assim, serão natos os filhos de brasileiros que nasçam no Brasil,
ainda que os pais sejam brasileiros com a exceção ao fato destes
estarem a serviço de seu país de origem, os filhos nascidos no
estrangeiro, de ambos os pais ou apenas um deles brasileiros, desde
que estes estejam a serviço do Brasil, e, os que nasçam no
estrangeiro, de mãe ou pai brasileiro, ainda que não estejam a serviço
do país, desde que registrado em repartição brasileira, ou que, vindo
residir no Brasil optarem pela nacionalidade nata, após a maioridade.

2.1.3.2 Nacionalidade naturalizada

As formas de adquirir a nacionalidade brasileira como
naturalizada ocorrem de duas maneiras: ordinária ou extraordinária.
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Esta, diferente da nacionalidade primária não ocorre com o
nascimento, mas sim a partir de requerimento e autonomia de
vontade do indivíduo que deseja adquirir a nacionalidade brasileira.

A aquisição ordinária é especifica para o estrangeiro nacional de
países de língua portuguesa, sendo que, neste a exigência é de apenas
residência de no mínimo um ano ininterrupto no Brasil e a
inidoneidade moral.

Já a aquisição extraordinária é concedida ao estrangeiro, que
assim a quiser, desde que este resida no Brasil por no mínimo quinze
anos ininterruptos e desde que inexista condenação penal.

Neste entendimento, Silva posiciona-se:

É uma naturalização que se adquire pelo simples fato residência, no País, por
quinze anos ininterruptos, sem condenação penal. É justa, porque, quem
vive mais de quinze anos ininterruptos no País, com vida digna, convivendo e
colaborando com os brasileiros, merece essa consideração da Constituição,
que, no entanto, não quis impor-lhes uma naturalização tácita, respeitando
sua condição de originário de outra pátria, mas facilitando-a com o mero
requerimento, simples manifestação de vontade. E isso é uma prerrogativa à
qual o interessado tem direito subjetivo, preenchidos os pressupostos: quinze
anos de residência ininterruptos e não condenação penal. (SILVA, 2014, p.
335-336)

Assim, diferente da ordinária, esta abrange todo país diferente
dos países de origem da língua portuguesa.

2.1.4 Distinção entre natos e naturalizados

A cumprimento do tema, destaca-se como principal aspecto a
ocupação de cargos presidenciais e a composição da linha sucessiva,
ou ainda, por segurança pública. Assim define a Constituição Federal
em seu artigo 12, § 3º:

Art. 12

[...]

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;
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IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa. (BRASIL, 1988, on-line).

Isto é, somente brasileiro nato pode ocupar cargo de presidente
da república, não podendo o adotado no estrangeiro, a princípio
ocupar cargo na presidência, no entanto ao analisar a nacionalidade
adquirida por este e a não distinção entre filhos biológicos e adotados,
leva-se á uma nova vertente, que se passa a expor.

2.1.5 A nacionalidade adquirida na adoção internacional

Como plano inicial, entende-se que a nacionalidade adquirida
pelo adotado no estrangeiro é a nacionalidade naturalizada, uma
vez que, não possui o aspecto do ius sanguinis e nem o aspecto do
ius solis.

No entanto, tal demanda, leva-se a analisar a não distinção entre
filhos biológicos e filhos adotados prevista na Carta Magna Brasileira,
in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

[...]

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação. (BRASIL, 1988, on-line).

Isto é, aos filhos biológicos ou por afetividade deve-se dar o
mesmo tratamento, sendo que, este vem abrangido ao fato de que,
filhos, nascidos no estrangeiro de pais brasileiros, desde que sejam
registrados em repartição competente, serão brasileiros natos, assim
como manda o Artigo 12 em sua alínia c, in verbis:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

[...]
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c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir
na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (BRASIL, 1988, on-line).

Neste sentido, leva-se ao fato da não distinção, isto é, o
estrangeiro, adotado por pais brasileiros, que tiver seu registro, com
novo registro de nascimento constante do nome dos adotantes
(brasileiros), realizado em repartição competente, após finalizado
o processo da adoção internacional, vale tanto quando ao registro
de filhos biológicos de brasileiros, uma vez que aplicada a não
distinção entre filhos biológicos e adotados.

Desta feita Baggio posiciona-se:

O adotado no estrangeiro deve adquirir os mesmos direitos de filho biológico,
uma vez que, além da Constituição Federal, a Convenção de Haia traz em seu
bojo que o adotado no estrangeiro perde o vínculo com os pais biológicos,
ocasião em que terá como pais a partir desse momento os adotantes, sem
qualquer distinção. (BAGGIO, 2019, p. 19).

Ainda, o Ministério Público reconhece a nacionalidade nata do
adotado no estrangeiro, segundo Baggio (2019) apud. Brasil (2008):

Às fls. 74/75, o Ministério Público manifesta-se favorável ao direito do apelante
de ter reconhecida a sua nacionalidade brasileira e, portanto, pela reforma
da sentença de Primeiro Grau. [...] O Ministério Público Federal, às fls. 74/
75, opina pelo provimento do recurso em razão do princípio da não distinção
entre filhos biológicos e adotivos, insculpido no art. 227, § 6º, da CRFB, e art.
1526 do Código Civil, reconhecendo como atendidos os requisitos necessários
à obtenção da nacionalidade brasileira. (BAGGIO, 2019, p. 20).

Ou seja, uma vez reconhecida a nacionalidade nata do adotado
no estrangeiro, este pode ocupar cargo de presidente da república
ou linha sucessória.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se pela não distinção entre filhos biológicos e adotados,
uma vez que expresso na Constituição Federal Brasileira tal
prerrogativa, dando-se aos filhos o mesmo tratamento.
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Isto é, ao adotado no estrangeiro, por pais brasileiros, desde
que registrado em repartição pública competente, este deve ser
considerado como brasileiro nato, dada a dignidade da pessoa humana
intrínseca a tal pensamento.

Assim, desta feita, conclui-se que, o estrangeiro sob a ótica da
adoção internacional no brasil pode ocupar cargo de presidência da
república bem como sua linha sucessória, uma vez que, a adoção
quebra qualquer vínculo com sua família de origem, podendo assim,
a criança ou adolescente crescer em uma família que o de amor e
dignidade bem como exercer seus direitos políticos quando quiser,
sem qualquer distinção entre nacionalidade, dando-se a este o mesmo
efeito da biologicidade.

5. REFERÊNCIAS

BAGGIO, Ana Carolina Braus. Artigo: Adoção internacional e seus
efeitos no brasil: estrangeiro pode ocupar cargo de presidente da
república?. Garça: [s.n],2019.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm. Acesso em: 01 out. 2019.

BRASIL. Decreto nº 3.087, de 21 de junho de 1999. Promulga a
Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em
Matéria de Adoção Internacional, concluída na Haia, em 29 de maio
de 1993.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/d3087.htm. Acesso em: 08 out. 2019.

BRASIL. Manual do Serviço Consular e Jurídico. Brasília: [s.n.], 2010.
Disponível em: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/
Miami/pt-br/file/MSCJ%20completo-1.pdf. Acesso em: 23 out 2019.

BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. Adoção Internacional.
Brasília: Ministério da Justiça, [2019?].  Disponível em: https://
www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-
internacional. Acesso em: 08 out. 2019.

BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. Procedimentos de Adoção.
Brasília: Ministério da Justiça, [2019?].  Disponível em: https://



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      83

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-
internacional/procedimentos-de-adocao. Acesso em: 08 out. 2019.

CHOPEK, Luana. Artigo: A relativização do critério ius sanguinis e
a opção do adotado pela nacionalidade brasileira: um estudo de
direito comparado. [S.l:s.n], 2014. Disponível em: https://
ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/a-
relativizacao-do-criterio-ius-sanguinis-e-a-opcao-do-adotado-pela-
nacionalidade-brasileira-um-estudo-de-direito-comparado/#_ftn8.
Acesso em 08 out. 2019.

FARAGE, Bruno; MASSON, Nathalia; BIANCHINI, Alice (coord.); GOMES,
Luiz Flávio (coord.). Direito Constitucional II. São Paulo: Saraiva,
2013. (Saberes Direito v.3). E-book.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37.
Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

84      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      85

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

A TRIBUTAÇÃO DAS CRIPTOMOEDAS NO BRASIL

ALTRAN, Pedro Rezek Andery1

AMBRIZZI, Angelo Francisco Barrionuevo2

1 Advogado.
2 Docente do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior e

Formação Integral – FAEF.

RESUMO

O objetivo principal deste trabalho será abordar a tributação
das criptomoedas no Brasil, passando brevemente pelo entendimento
de alguns países. Por conta do alto número de transações das moedas
virtuais, o mundo jurídico possui o desafio de identificar as suas
consequências jurídicas. Será demonstrado qual o entendimento dos
Órgãos regulamentários e a partir dele será analisado qual  o tributo
incide sobre a sua transação. Não possui como objetivo esgotar a
matéria, mas sim, contextualizar o leitor e pontuar os principais
aspectos.

Palavras chave: criptomoedas, incidência e tributação.

ABSTRACT

The main objective of this work will be to address the taxation
of cryptocurrencies in Brazil, going through the context of some
countries. Due to the high number of transactions in virtual
currencies, the legal world has the challenge of identifying its legal
consequences. The understanding of the Regulatory Bodies will be
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aggravated and from there it will be analyzed which tax is levied on
your transaction. It does not aim to exhaust the material, but rather
to contextualize the reader and point out the main aspects.

Keywords: cryptocurrencies, incidence e taxation.

1. INTRODUÇÃO

O mundo está cada vez mais moderno e tecnológico, e quanto mais
“novidades” vão sendo criadas pela humanidade, maiores são os desafios
dos legisladores para acompanhar essa evolução e as regulamentarem.

Uma das “recentes” invenções são as chamadas criptomoedas,
que nada mais são do que moedas virtuais.

Por conta do alto número de transações envolvendo as
criptomoedas, os governos começaram a dar maior atenção a elas,
buscando a sua regulamentação, e principalmente a tributação.

O problema é que normatizar as criptomoedas não é tarefa fácil,
existem muitas peculiaridades e dificuldades nesse processo, a
começar pela sua definição e natureza jurídica, que a maioria dos
países ainda não chegaram na sua definição.

Para a elaboração deste artigo foram levadas em consideração a
análise da legislação Brasileira e posicionamento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.

No Brasil, de acordo com o artigo 153, inciso III, da Constituição
Federal – CF/88 somado ao artigo 43 do Código Tributário Nacional –
CTN, incide Imposto de Renda sobre a aquisição de renda,
compreendida de forma simplificada como acréscimo patrimonial
observado como o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, ou, ainda, de proventos de qualquer natureza.

Artigo 153, inciso III da Constituição Federal, in verbis: “Art.
153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) III - renda e
proventos de qualquer natureza;”

Já o Código Tributário Nacional – CTN em seu artigo 43 assim
determina:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
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I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo.

Diante deste cenário legislativo e visando tributar os possíveis
ganhos na compra e venda das criptomoedas, a Receita Federal passou
a exigir a declaração dos contribuintes e corretoras que fazem
transações apenas em 2019 e há poucas informações vinda pelos
Órgãos oficiais do Governo.

Por conta disso, existem muitas dúvidas acerca da sua tributação,
sobre quais tributos incidem e quais as consequências jurídicas das
suas transações.

O presente trabalho foi conduzido por meio de estudo da
legislação e pesquisa bibliográfica e abordará toda a construção do
raciocínio passando primeiramente pela discussão da natureza
jurídica, o entendimento dos Governo brasileiro sobre o assunto e e
finalizando com a demonstração da tributação das criptomoedas.

2. DESENVOLVIMENTO

As criptomoedas podem ser conceituadas como moedas virtuais,
que utilizam como criptografia o código fonte chamado blockchain
para efetuar as suas transações.

Na legislação brasileira, o artigo 5°, I, da Instrução Normativo
n° 1.888/2019 da Receita Federal, traz o seguinte conceito:

Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:

I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria
unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou
estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia
e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma
de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços,
e que não constitui moeda de curso legal
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Dessa forma, as criptomoedas só existem eletronicamente e não
são vinculadas aos bancos, governo ou qualquer outra autoridade,
são valores independentes que se transacionam entre usuários através
do blockchain.

Diante da popularização e do seu alto valor, os valores envolvendo
as movimentações entre criptomoedas são altíssimos, principalmente
Bitcoin. Segundo o criador da criptomoeda mais famosa, existe a
previsão de emissão de 21 milhões de Bitcoin, sendo o valor dela
atualmente na casa dos $11.000,00 (onze mil dólares), o mercado
total, portanto, gira em torno de $ 21.000.000.000 (vinte e um bilhões
de dólares).

Esse fato chamou a atenção dos governantes ao redor do mundo,
e começaram as movimentações para a regularização e
principalmente a tributação das moedas virtuais.

É exatamente neste ponto que começam os desafios do direito,
acompanhar o avanço tecnológico, cabendo aos legisladores editarem
normas regulamentando os fatos ocorridos no mundo físico e os
tornando jurídicos.

Os desafios com as criptomoedas são enormes, principalmente
com um dos assuntos que mais interessam ao Fisco e mais assustam
os contribuintes, a forma que a sua tributação ocorre.

Naturalmente, para analisar a tributação das criptomoedas, o
primeiro passo seria delimitar qual a sua natureza jurídica,
entretanto, o assunto não é tão simples quanto parece.

Essa questão é complexa e debatida no mundo inteiro, os Estados
Unidos e a União Europeia não fixaram qual a natureza jurídica das
criptomoedas, existem alguns pronunciamentos sugestivos por
determinadas autoridades mundiais, mas o movimento existente é de
precaução e aguardar a melhor evolução e real função das criptomoedas.

Na reunião do G20 ocorrida em fevereiro de 2020, os presidentes
dos bancos centrais e ministros das finanças discutiram sobre a
necessidade de regularização. As discussões entre os líderes mundiais
têm sido bem imprevisíveis, existem momentos de tranquilidades, e
já há aqueles de mais receio e destaque aos riscos das criptos.

O tema é tão complexo, que os países Argélia, Bolívia, Marrocos,
Nepal Paquistão e o Vietnã, proibiram as atividades que envolvam
criptomoedas.
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Toda essa insegurança é pelo fato de a moeda não possui
vinculação com nenhum governo ou banco e garantia de preço.

Os países que estão mais avançados no assunto é Malta, Japão,
Suíça e Estônia, os quais já possuem certas regulamentações internas.

No Brasil, o Banco Central - BACEN, através do Comunicado n°
31.379/17, informou que as moedas virtuais não são reguladas,
autorizadas ou supervisionadas por eles:

Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade e
instituições) nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil alerta
que estas não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária,
por isso não têm garantia de conversão para moedas soberanas, e tampouco
são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com os
detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos
indivíduos ao seu emissor.

Portanto, para o Banco Central, as criptomoedas não podem ser
equiparadas como moeda corrente ou valor mobiliário, a Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, segue o mesmo entendimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o conflito de
competência n° 161.123 – SP, ratificou o entendimento do BACEN e
da CVM:

A operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas não encontra
regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas virtuais não são
tidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) como moeda, nem são consideradas
como valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Nesse julgado, o STJ não definiu a natureza jurídica das
criptomoedas, apenas explicou que no Brasil não há reconhecimento
e regulamentação para que elas sejam consideradas como moeda
corrente ou ativo mobiliário.

Para a Receita Federal do Brasil, as criptomoedas são classificadas
como sendo ativos financeiros.

Em maio de 2019, foi editada a Instrução Normativo n.º 1.888,
posteriormente alterada pela Instrução Normativa n.º 1.899,
disciplinando a obrigatoriedade de o contribuinte prestar informações
relativas às operações realizadas com os criptoativos.
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Essa regulamentação não passa de uma obrigação acessória
exigida pela Receita Federal, para que possa rastrear todas as
informações referentes as movimentações de criptomoedas, com
objetivo de evitar que elas sejam utilizadas para fraudes ou crimes
fiscais ou mesmo que ao ocorrer o ganho de capital seja realizada a
tributação.

Em agosto de 2019, após a publicação da Instrução Normativa, o
Banco Central do Brasil classificou as criptomoedas como “ativos
não-financeiros produzidos”, seguindo a recomendação do Fundo
Monetário Internacional.

Isso fez com que os dados das moedas virtuais passaram a constar
nas estatísticas do setor externo.

O manual oficial do Imposto de Renda, por mais que as moedas
virtuais não sejam consideradas como moedas para os Órgãos
regulamentários, determina que devam ser declaradas na seção de
“bem em direitos”, com o código 99 – outros bens e direitos, por
isso o entendimento de que são ativos financeiros:

MOEDA VIRTUAL – COMO DECLARAR

447 — As moedas virtuais devem ser declaradas?

Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito embora não sejam
consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser
declaradas na Ficha Bens e Direitos como “outros bens”, uma vez que podem
ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor
de aquisição.

Diante desse entendimento, até o momento, só incide sobre as
criptomoedas o Imposto sobre a Renda, na modalidade Ganho de
Capital efetuado pelo sujeito.

Por exemplo, o sujeito “A” possuía a quantia de R$ 100.000,00
(cem mil reais) em bitcoin, como resultado de suas movimentações
na corretora, o seu patrimônio no final do mês foi para R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), haverá incidência de IR sobre o
ganho de capital, ou seja, sobre os R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais).

Nesse momento surge a dúvida, a incidência só ocorre quando a
receita auferida é enviada para o banco? E a resposta é não. O fato
gerador nesse caso ocorre no momento da alienação dentro da própria
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corretora, muito parecido com o que ocorre no mercado de ações.

Segundo a IN 1.888, a declaração deve ser prestada sempre que
o valor mensal da operação superar o valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), entretanto, só haverá incidência o imposto quando as
vendas mensais forem superiores a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) e a sua apuração é mensal.

Além do mais, a tributação só ocorrerá sobre o ganho efetivo,
ou seja, sobre a renda auferida pelo contribuinte, sendo aplicada a
alíquota escalonada da seguinte forma:

Dessa forma, até o momento, por mais que não haja muita
regulamentação sobre as criptomoedas no Brasil, a Receita Federal
logo tratou de impor a incidência do Imposto sobre a Renda sobre
essa riqueza.

Aos poucos, o Brasil vai se caminhando para melhor
regulamentação e maior segurança jurídica na transação das
criptomoedas, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido.

3. CONCLUSÃO

As criptomoedas não são consideradas pela legislação Brasileira
como unidade monetária, mas sim como um bem imaterial que possui
valor econômico e por consequência traduz repercussão patrimonial.

Assim, as criptomoedas, em razão de sua natureza, comportam
acréscimo patrimonial em razão desta característica nasce o interesse
na tributação deste ativo.
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Obedecendo os comandos legais a Receita Federal do Brasil –
RFB estipulou que a propriedade e as transações realizadas com
criptomoedas devem ser declaradas pelo valor de sua aquisição no
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF na Ficha Bens e Direitos como
“outros bens” e poderão ser tributadas.

Claro está que a venda das criptomoedas cujo resultado seja
positivo será tributado pelo Imposto de Renda na modalidade Ganho
de Capital.

Importante destacar que não haverá tributação pelo IR – Ganho
de Capital se o titular das criptomoedas vender o ativo por valor
inferior a R$35.000,00.

Por fim, enquanto o proprietário das criptomoedas não realizar
a venda, ou seja, a transferência da titularidade do ativo, não haverá
incidência do Imposto de Renda. Em outros dizeres, não há cobrança
de Imposto de Renda pela mera valorização da moeda, sendo que
esta valorização será tributada somente quando houver a venda
(transferência da titularidade).
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RESUMO

Em tempo de transformações a família contemporânea é
representada pela diversidade, fundamentada na busca por afeto
e felicidade. A expansão do conceito de família permitiu o
surgimento de diversas entidades familiares, e entre elas o
reconhecimento da filiação socioafetiva. O presente artigo visa
analisar a possibilidade do reconhecimento da paternidade
socioafetiva post mortem. Retratando que mesmo com o
falecimento do pai afetivo, é possível reconhecer essa
paternidade. Destaca-se também, que caso reconhecido, o filho
socioafetivo possui os mesmos direitos sucessórios que o filho
biológico. Assim, como procedimento metodológico será utilizado
método dedutivo e histórico para melhor compreensão do
proposto.

Palavras chave: Paternidade; Post Mortem; Socioafetiva.
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ABSTRACT

In times of change, the contemporary family is represented by
diversity, based on the search for affection and happiness. The
expansion of the family concept allowed the emergence of several
family entities, including the recognition of socio-affective affiliation.
This article aims to analyze the possibility of recognizing post mortem
socio-affective paternity. Portraying that even with the death of the
affective father, it is possible to recognize this paternity. It is also
noteworthy that, if recognized, the socio-affective child has the
same inheritance rights as the biological child. Thus, as a
methodological procedure, a deductive and historical method will
be used to better understand the proposal.

Keywords: Paternity; Post Mortem; Socio-affective.

1. INTRODUÇÃO

É infinita a quantidade de pessoas que por múltiplas razões não
contam com a presença do pai biológico no decorrer de suas vidas
e/ou possuem forte relação de afetividade com os chamados “meu
segundo pai”. Nesse sentido, acabam sendo “criadas” por um
terceiro, com quem constituem laços afetivos.

Traremos então à baila, questões que vão muito além de laços
consanguíneos: o afeto como base fundamental na conceituação da
relação de paternidade.

A grande questão é a maneira pela qual proceder na falta de
segurança jurídica, uma vez que, embora expressado e tratado um
vínculo familiar e paternal durante toda a vida, esse reconhecimento
não tenha sido feito em vida.

Constitui sem dúvida um tema extremamente atual, possuindo
grande impacto no mundo jurídico. Sendo o tema recente e, carente
de previsão legal, tem-se como metodologia a pesquisa bibliográfica
em meio físico e eletrônico que leva em consideração a doutrina
existente, os princípios constitucionais, bem como a jurisprudência
dos tribunais superiores. 

A legislação opta pelo tratamento igualitário entre os filhos, sendo
o menos importante, a origem dessa ligação familiar. Mostrando que
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os laços afetivos possuem iguais e senão maior importância, que os
laços sanguíneos. A jurisprudência tem colaborado com as evoluções
na exposição deste assunto.

2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DE FAMÍLIA

A abordagem histórica é peça essencial para que o presente
estudo possa ser compreendido. Ao longo do tempo a concepção de
família tem sofrido variações e transformações múltiplas. Desse
modo, importante compreender genericamente o conceito de família
desde os primórdios até as mais recentes modificações, aceitas pelo
ordenamento jurídico brasileiro.

De forma breve, na antiguidade, o vínculo familiar era estrito
e severo. O matrimônio era a única maneira de dar início a uma
família, seguindo um modelo conservador (sem a possibilidade de
divórcio), patriarcal e sem nenhum vínculo de afeto. O laço familiar
derivava apenas dessa hierarquia.

Nesse sentido, Philippe Airés traz:

Essa família antiga tinha por missão a conservação dos bens, a prática comum
de um ofício, a ajuda mútua quotidiana num mundo em que um homem, e
mais ainda uma mulher isolados não podiam sobreviver, e ainda nos casos de
crise, a proteção da honra e das vidas. Ela não tinha função afetiva. [...] o
sentimento entre os cônjuges, entre os pais e filhos, não era necessário à
existência nem ao equilíbrio da família: se ele existisse, tanto melhor.

O intuito da família era social e religioso. Procriar e cultivar
bens. Dessa forma, a falta de filhos (por conta de esterilidade),
começou a gerar discussões, favorecendo nesse momento o
surgimento da figura do instituto da adoção, uma vez que “ter filhos”
não era uma questão de vontade, mas sim uma exigência da
sociedade.

Conforme flexibilização, a família deixa apenas de ser um núcleo
econômico e essencialmente de reprodução. Nas formações atuais
de família é possível ver o crescente número de pessoas que não
tem o interesse em reproduzir, estabelecer prole. Nesse conceito
mais moderno, a família é um centro de realização afetiva.

Mais a mais, conforme as novas características da sociedade
percebeu-se que não era salutar manter um casamento apenas por
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dogmas e valores morais. Nesse sentido, é possível notar a formação
de novos núcleos familiares: depois do divórcio, da viuvez, com filhos
de relacionamentos anteriores, novos filhos, entre outras
possibilidades.

Nesse contexto, é possível extrair que o conceito de família
acompanha as transformações e necessidades de uma sociedade.
Para isso, não é necessário deixar de existir o modelo considerado
tradicional de núcleo familiar. O que se vê são novas possibilidades
de modelos de família. No entanto é certo que hoje, mais importante
que qualquer vínculo biológico, o sistema como um todo compreendeu
que é o afeto, o elemento fundamental para o fortalecimento e
formação do vínculo familiar.

3. A AFETIVIDADE RECONHECIDA COMO PARENTESCO CIVIL –
FAMÍLIA SOCIOAFETIVA

Como já citado, o instituto família ao longo do tempo passou
por grandes evoluções. O vínculo restritamente biológico como fator
de composição familiar ficou para trás, abrindo espaço para uma
flexibilização, reconhecendo o afeto como fundamento lotado de
valor jurídico, para identificar a relação de parentesco.

A essa nova instituição familiar deu-se o nome de família
socioafetiva. O tema, além de estar presente de forma maciça nos
Tribunais, possui amparo legal, presente no art. 1593 do CC “O
parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade
ou outra origem.”

É sabido que a dinâmica social de relacionamento humano é muito
grande e que existem várias formas de constituição de famílias. Os
indivíduos se casam, se divorciam, constituem novas relações. E na
constância dessas novas relações, os filhos já existentes podem
estabelecer laços afetivos em algum momento, criando na prática
um verdadeiro vinculo familiar e uma relação de paternidade, como
o próprio nome diz, sócioafetiva.

Nos dizeres de Sérgio Pereira (2004. p.429), a paternidade é
acima de tudo socioafetiva, formada por lações afetivos cujo
significado é mais profundo do que a verdade biológica, onde a
dedicação, a proteção e o amor no dia a dia, revelam uma verdadeira



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      97

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

afetividade. Sendo formada pelo livre desejo de atuar em integração
e interação paterno-filial.

Específicamente, tema do presente artigo, a filiação socioafetiva,
vem a ser o reconhecimento da paternidade (ou maternidade), não
através de laços biológicos, material genético, mas sim, através de
laços afetivos. Quis a justiça então, reconhecer a possibilidade de
que esses pais e mães socioafetivos, fossem assim reconhecidos como
tal, mediante uma formalidade, ingressando inclusive no registro de
nascimento.

Importante salientar, que uma vez reconhecidos formalmente,
os pais e filhos socioafetivos, possuem os mesmos direitos e
obrigações que o vínculo biológico proporciona. No entanto, nem
sempre o filho socioafetivo tem esse reconhecimento formal,
judicialmente, feito pelo pai socioafetivo em vida.

Nesse sentido, existe a possibilidade do reconhecimento da
paternidade socioafetiva post mortem, que tem por finalidade, como
o próprio nome já diz, permitir que o filho socioafetivo busque no
judiciário que seja reconhecida seu vínculo familiar, bem como todos
seus direitos como herdeiro legítimo. Nesta seara, abordaremos a
questão da paternidade socioafetiva post mortem e os efeitos
sucessórios no próximo tópico.

4. A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM E OS EFEITOS
SUCESSÓRIOS

Dispõe a Súmula 581 do STJ reconhecer como que será possível o
reconhecimento da paternidade socioafetiva após a morte de quem
se pretende pai. A respeito do tema, o entendimento consagra a
ideia de que uma vez comprovada a inequívoca vontade do de cujus,
diante da sólida relação de afetividade entre as partes e o
conhecimento público daquela condição, é possível o deferimento
do reconhecimento de paternidade póstuma, mesmo que o pai afetivo
não tenha dado início ao processo formal para tanto.  

Para a justiça, nesses casos, a verdade social contém grande
importância. É preciso gerar para a sociedade uma verdadeira crença
de que ali, de fato, existe uma relação de paternidade e filiação
estabelecida.
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Válido mencionar ainda o teor do Enunciado n. 256 da III Jornada
de Direito Civil do CJF, que prevê: “A posse do estado de filho
(parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco
civil.”

Para que esse reconhecimento seja deferido, o filho que deseja ser
reconhecido como filho do suposto pai socioafetivo deverá demonstrar
a relação afetiva que tinha com o mesmo. Desta forma, para que haja
o reconhecimento, o Superior Tribunal de Justiça manifestou a presença
dos seguintes requisitos: “Na ação, deverão ser juntadas, fotos, bilhetes,
vídeos de celular, posts de Facebooks e quaisquer outros documentos
que provem a relação de afeto como pai e filho. Poderão também ser
arroladas testemunhas”. (Dizer o Direito, 2016)

A verdade real dos fatos e o reconhecimento da paternidade
socioafetiva, ainda que post mortem, permite que um indivíduo tenha
reconhecido seu histórico de vida, e além de moral, possibilita a ele
direitos importantes assegurados pela legislação. Portanto, é
importante que prevaleça o direito da posse do estado de filho
socioafetivo, mesmo após o falecimento de seu pai afetivo,
garantindo o reconhecimento como herdeiro legítimo no âmbito dos
efeitos sucessórios.

 Direito das Sucessões é o ramo do Direito Civil cujas normas
regulam a transferência do patrimônio do de cujus ao herdeiro, em
virtude de lei ou de testamento. Nesta seara, o direito de herança é
garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, XXX e somados
a certos princípios Constitucionais, garantem ao filho socioafetivo,
a não distinção entre estes e filhos biológicos.

5. DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NO DIREITO DE FAMILIA

Os princípios constitucionais são normas que fundamentam e
estruturam o ordenamento jurídico. É a base para qualquer
interpretação do direito, regulam as relações jurídicas e
desempenham importante função norteadora. Sendo assim não seria
plausível estudar o direito de família sem inteirar-se dos princípios
constitucionais pertinentes a ele.

No entanto, o objetivo aqui gira em torno da paternidade e
filiação socioafetiva e essa relação de convívio e afeto que passou a
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ser reconhecida pelo Estado e ter efeitos jurídicos, bem como a
ligação que toda essa temática possui com os princípios
constitucionais.

No direito de família o princípio da solidariedade tem uma imensa
relevância, uma vez que entre seus membros existe um compromisso
de assistência recíproca Lembrando que essa solidariedade se estende
além do aspecto material, alcançando o afetivo e o psicológico.

Mais a mais, nossa Constituição Federal, em seu art. 227, caput
prevê:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.    

Trazendo a baila no Direito de família um dos mais importantes
princípios, o da Dignidade da Pessoa Humana. Nesse contexto, a
família assume a função social, não sendo permitido que nenhum
membro seja menos ou mais digno que o outro.

Temos também o Princípio da Afetividade e Isonomia entre os
filhos, expresso no parágrafo 6º do Art. 227 da CF. Diante de todo o
trabalho apresentado, fica claro que não há mais espaço para
discriminação entre filhos, independente de sua origem.
Estabelecendo aqui a igualdade de qualificações entre filhos e a
igualdade de direito entre estes.

6. CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou a possibilidade do reconhecimento
da paternidade socioafetiva post mortem. É possível perceber dentro
do contexto apresentado, que a família é o centro evolutivo de toda
temática. De forma que tal evolução histórica não consiga e não
possa ser ignoradas pela legislação brasileira, tamanha relevância
social.

De maneira geral, conclui-se que a jurisprudência já possibilita
a admissibilidade do reconhecimento da filiação socioafetiva no post
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mortem uma vez que determinados requisitos sejam preenchidos.
Dessa forma, por meio judicial, o filho socioafetivo requer a
declaração de filiação, declarando esse parentesco civilmente e
garantindo assim sua legitimidade.

Mais a mais, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios
que servem de apoio para interpretação e aplicação das normas
referentes à família, corroborando e solidificando o tema.

Apesar de não estar claramente presente e definida em lei, a
paternidade socioafetiva sem sombra de dúvidas é realidade em nossa
sociedade e nas lides presentes no judiciário. É preciso discernimento
tanto do legislador, quanto dos julgadores, para lidar com a
delicadeza que o tema necessita. Fato é que atualmente o afeto é a
essência das relações de filiação, e devem leis, normas, doutrinas e
jurisprudências, adequarem-se à realidade fática da paternidade
sociológica.

Por derradeiro, esperamos que esta pesquisa seja base de
incitação, dando ao afeto a devida importância como padrão das
relações, particularmente, ainda mais, sendo de importantíssima
relevância para a filiação reconhecida postumamente, assegurando
aos filhos não consanguíneos, seus direitos e deveres.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo explanar sobre a tragédia
do crime de estupro vivenciada por uma menor de dezoito anos, ato
praticado pelo seu tio, do qual resultou a gravidez. A decisão que
autorizou o abordo legal tornou-se motivo de discussões acirradas,
motivadas por pensamento religioso e atos discriminatórios, quase
chegando à violência real e física. Torna-se imperativa a discussão
sobre o caso de abortos legais no Brasil, com a excludente de ilicitude
do fato e incriminação daqueles que praticam atos de violência contra
as pessoas autorizadas.  A metodologia aplicada é de revisão
bibliográfica, pesquisa doutrinária, legislativa e jurisprudencial
atinentes ao tema.

Palavras-Chave: Aborto; Tragédia; Estupro.
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ABSTRACT

This article aims to explain about the tragedy of the crime of
rape experienced by a child under eighteen years old, an act practiced
by her uncle, which resulted in the pregnancy. The decision that
authorized the legal approach became the subject of heated
discussions, motivated by religious thought and discriminatory acts,
almost reaching real and physical violence. It is imperative to discuss
the case of legal abortions in Brazil, with the exclusion of illegality
of the fact and incrimination of those who practice acts of violence
against authorized persons. The applied methodology is bibliographic
review, doctrinal, legislative and jurisprudential research related to
the theme.

Keywords: Abortion; Tragedy; Rape.

1. INTRODUÇÃO

A discussão que tomou conta do cenário legislativo atualmente
trata da criminalização do aborto, até mesmo no caso de estupro.
Diante disso, pode considerar que a relação entre religião e direito
ao longo da história nos trouxe muito mais problemas do que soluções
justas e adequadas aos preceitos jurídicos sedimentados na defesa
da dignidade humana.

Sendo assim, a visão da igreja sobre o aborto não diz respeito ao
enfrentamento jurídico penal desta questão. O pecado não encontra
punição em um ordenamento jurídico, isto é assunto para a fé e
religião de cada um.

Isto posto, discutir o direito ao aborto não é defender uma
obrigatoriedade em abortar, tampouco dar início a uma política de
incentivo, mas apenas debater o direito desta mãe, vítima de estupro,
optar em ter ou não este filho.

2. DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA MULHER

Inicialmente, vale mencionar que o direito da proteção da mulher,
está assegurado pela nossa Constituição Federal vigente, promulgada
em 1988, Logo tal proteção está dentro dos direitos e garantias
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fundamentais fazendo com que tenha exigências para maior proteção
das mulheres no meio societário.

As proteções são conceituadas através de nossa Constituição
Federal que estabelece sobre os princípios e garantias individuais e
coletivos bem como: isonomia legalidade; direito à vida; proibição
de tortura; liberdade de opinião e de expressão; acesso à informação;
direito de resposta; inviolabilidade da intimidade, da privacidade,
da honra, da imagem, do domicílio e da correspondência; liberdade
de exercício profissional, de locomoção, de reunião e associação;
de propriedade, de petição, de obtenção de certidões e outros.

A proteção constitucional da mulher estabelecida tem como dever
de fazer com que o indivíduo que tenha praticado o ato ilícito suportar
as consequências de seu procedimento danoso, ou seja, o mesmo
tem o intuito de fazer com que as mulheres não tolerem mais
agressões sexuais entre outros meios que lhe causa danos fazendo
com que o indivíduo seja punido, restabelecendo a pacificação.

3. DA PROTEÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DA MULHER

Faz-se necessário aumentar a respectiva consciência social sobre
os direitos das mulheres. Além disso, o Estado deve ser capaz de
propiciar a todas as mulheres a condição de saúde adequada. A
propósito é importante consignar que, nos tempos modernos mulheres
são vistas como objeto sexual sem se importar com sua real e própria
vontade e desejos íntimos.

Acerca disso, todos os crimes adotados no ordenamento jurídico
em âmbito penal encontram base e fundamentos em princípios, pois
são eles que têm a capacidade de nortear, fazendo com que não
tenha somente a aplicação do juiz em um caso concreto.

Os interesses relativos à saúde sexual e reprodutiva podem ser
protegidos através de direitos humanos específicos, alocando de
forma não taxativa os seguintes princípios jurídicos: direito à vida,
sobrevivência, segurança, sexualidade, autodeterminação
reprodutiva, livre escolha de maternidade, saúde, benefícios do
progresso científico, não discriminação, informação, educação e
tomada de decisões. Ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, a
atenção humanizada às mulheres em abortamento pressupõe os
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princípios fundamentais da bioética, quais sejam, a autonomia,
beneficência, não maleficência e justiça (BRASIL, 2011).

Os crimes rotulados na proteção penal, contra a Dignidade Sexual,
encontram amparo na redação do art. 5° da Constituição Federal,
muito embora seu tratamento específico se dê em normas
infraconstitucionais não podem ser excluídos os princípios tratados
na Constituição.

Portanto o primeiro princípio a ser tratado é da Dignidade da
pessoa humana. Com relação ao tema, é importante consignar a
lição de Ana Paula Lemes de Souza (2015. P. 22-41), que, com
propriedade ímpar, assim preleciona:

“A dignidade da pessoa humana se tornou, no ordenamento jurídico brasileiro,
uma espécie de totem, um símbolo sagrado e indefinível, que circula
duplamente entre as dimensões mágicas e práticas. Com seu poder simbólico,
passou a figurar em demandas das mais diversas, trazendo sentidos cada vez
mais distintos e inimagináveis para sua mensagem. Nos tribunais, esse
metaprincípio passou a ser uma espécie de mestre ou xamã na grande manta
princípio lógica ornamentaria, e tem se disseminado como uma palavra-chave,
ou mantra sagrada, invocada como uma entidade jurídico-protetora dos
oprimidos (ou, a depender, também dos poderosos).”

Tal princípio nos traz o conceito de que o ser humano não pode
ser objetos de descriminações, humilhações, isso também deve ser
exigido no âmbito sexual de um ser humano, pois ninguém é obrigado
a satisfazer o desejo sexual de outrem se não em virtude de sua
vontade, esse âmbito se aplica em todos o que tem a vida, não
somente mulheres e para que isso continue sendo assegurado o Estado
deverá buscar através de todos os meios a satisfação sexual de forma
digna.

O preceito de satisfazer vontade sexual deverá ser no âmbito
livre de ameaça, de forma livre, digna sem qualquer meio de
exploração contra vontade da pessoa, e quando se fala em satisfação
sexual entramos no âmbito “liberdade sexual”.

O intuito da liberdade sexual é o ser humano poder exercer seu
direito sexual, onde pode satisfazer suas vontades sexuais de maneira
livre, bem como escolher seu gênero sexual. Isso tudo é tratado,
com propriedade, como um direito fundamental, indispensável ao
ser humano. Os Tratados Internacionais, dos quais o Brasil é
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signatário, podemos inferir que a Constituição Federal e os Tratados
Internacionais de Direitos Humanos garantem à mulher o direito à
integral assistência médica e à plena garantia de sua saúde sexual e
reprodutiva.

4. CRIME DE ABORTO E ABORTO LEGAL

O aborto é a morte de uma criança no ventre de sua mãe,
produzida durante qualquer momento da etapa, que vai desde a
fecundação (união do óvulo com o espermatozoide) até o momento
prévio ao nascimento. No entanto, há dois tipos de aborto:
espontaneo, também conhecido como natural e provocado.

O primeiro ocorre sem qualquer intervenção externa, sendo
ocasionado por diversos fatores, entre os quais a baixa vitalidade do
espermatozoide (causa paterna), afecções na placenta (causa
materna), e a morte do feto por infecções sanguíneas (causa fetal),
ou seja, sem desejo ou previsão da mãe; já o segundo, temos o
terapêutico e o criminoso. O primeiro é recomendado pelos médicos
quando a mãe corre risco de vida, e o segundo, dá-se quando se
interrompe a gravidez por motivos egoístas e fúteis, ou seja , quando
a morte do feto é procurada.

No Brasil, o aborto é garantido por lei em três situações: gravidez
decorrente de violência sexual, quando a gestação oferece risco de
vida à mulher, ou quando o feto sofre de anencefalia (essa opção só
foi possível depois de decisão do STF em 2012).

A legislação brasileira que criminaliza o aborto é de 1940. No
entanto, o Código Penal brasileiro, em dois incisos do art. 128, prevê
a não punição de médicos que realizem o aborto para salvar a vida
da mulher e em casos de gestação decorrente de estupro, com
solicitação e consentimento da mulher. Quando a mulher é menor
de idade, deficiente mental ou incapaz, é necessária autorização de
representante legal.

Ademais, O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
art. 128, especificamente nos incisos I e II do Código Penal brasileiro
estabelece excludentes de ilicitude relacionadas ao abortamento,
quando o aborto é permitido segundo a legislação penal brasileira.
Assim, respectivamente, o abortamento é permitido quando a
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gravidez incorre em risco à vida da gestante (também denominado
de aborto necessário), bem como resulta de estupro ou, por analogia,
de outra forma de violência sexual (ou aborto humanitário,
sentimental, ético ou piedoso).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 54,
garantiu às mulheres o direito à interrupção da gravidez nos casos
de anencefalia, estipulando que “nos casos de anencefalia não se
fala em ‘aborto’, mas em “antecipação terapêutica do parto”, pois,
como o feto não possui vida encefálica, inexiste possibilidade de
vida extrauterina.” (ANIS, 2012, p. 15)

Diante disso, existem duas posições opostas bem delimitadas na
discussão sobre o aborto. A primeira, pró-vida ou conservadora,
defende o direito moral da vida do feto. A segunda, pró-escolha ou
liberal, entende que a mulher tem um direito moral sobre o próprio
corpo, o que lhe permite fazer o aborto. O primeiro argumento diz
respeito ao direito moral à vida do embrião ou feto. Ele afirma que,
se os fetos têm direito moral à vida, então o aborto é errado, pois a
proteção à vida é um valor superior à escolha da mulher.

Já o segundo argumento postula que a mulher possui direitos
sobre seu corpo e, portanto, pode se decidir pela interrupção de
uma gravidez indesejada ou de risco. O aborto, dessa maneira, seria
um exercício inviolável dos direitos da mulher, argumentam que o
feto ou embrião ainda não é um indivíduo com as capacidades
desenvolvidas, portanto, logo, não haveria conflito de interesses
entre direitos da mulher e do feto. Nesse sentido, deveria prevalecer
a vontade da mulher.

O aborto na maioria das vezes se faz necessário e a gestante
passa a pensar no futuro do nascituro e não no presente, pois as
condições básicas de uma criança não pode faltar, bem como,
alimentação, escola e educação é obrigação da genitora dar a
criança, são tão frageis as condições que se tornam incapaz de
criar aquele feto com todos os direitos que ele deveria ter, assim
se faz necessário fazer o aborto pois de acordo com sua realidade
de vida não há como criar aquele ser em formação. Seja por
possibilidade economica seja por imaturidade. Desta feita o Estado,
ao não ofertar uma saída para a concepção indesejada, renuncia à
proteção da mulher e, mesmo diante das estatísticas, não previne
novos episódios.
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5. ASPECTOS RELEVANTES DO CASO NOTÓRIO DA MENINA
ESTUPRADA E SEU DIREITO AO ABORTO LEGAL

O atual caso da menor de 10 anos, impúbere, estuprada pelo seu
próprio tio que resultou em gravidez chocou o Brasil inteiro e
intensificou muito as discussões sobre o aborto permitido legalmente.
Nesta oportunidade, foram discutidas as hipóteses da decisão sobre
o aborto ser uma decisão de cunho exclusivo da mulher que foi
violentada pela prática do estupro.

A norma brasileira e seus institutos são claros ao crime
relacionado como aborto, a atitude da menor juntamente com a
autorização de seus responsáveis é a maior proteção a sua vida que
é seu bem almejado, pois bem a garota não tem estrutura alguma
em criar uma criança e lhe oferecer todos os benefícios básicos que
uma criança deve receber.

Fora das situações permitidas pela norma jurídica, interromper
a gravidez é crime no Brasil. Fazer um aborto induzido pode acarretar
uma punição de detenção de um a três anos para a mulher ou que dê
permissão para que outra pessoa faça o abordo clandestino nela,
com seu consentimento. Neste último caso, a pessoa que realizou o
procedimento pode pegar de um a quatro anos de prisão.

O principal motivo para a interrupção da gravidez, neste caso
midiático, foi o estupro e o fato da menor não ter maturidade e nem
o corpo formado o suficiente para gerar um nascituro, por se tratar
de outra criança, seria como brincar de boneca esse tipo de aborto
que é compatível com o perfil das mulheres vítimas de violência
sexual que são predominantemente jovens, solteiras e não
escolarizadas.

A situação, ora discutida, provou comoção em todo o Brasil,
resultando em discussões de cunho religioso em que os evangélicos
e católicos entenderam que a infante deveria dar à luz à criança,
independentemente do crime de que foi vítima. Aliás, algumas
pessoas chegaram, em momento totalmente reprovável, a tentar
invadir o hospital para que o ato abortivo não tivesse eficácia,
ajoelharam em frente a maternidade pedindo para o Deus da religião
deles que não permitisse tal conduta abortiva, mesmo sendo ela
autorizada judicialmente.
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Algumas religiões especificamente não admitem o aborto, mesmo
tendo a plena ciência que em casos, excepcionais, são admitidas à
hipótese do aborto legal. Não se pode discutir que, uma criança de
dez anos é incapaz de prosseguir com uma gravidez e mesmo cientes
da situação tentam proibir e fazer com que a criança tenha de
qualquer forma, inclusive contra sua vontade, uma criança,
proibindo-a de manifestação própria de sua intenção.

É fato, que dada à complexidade da tragédia, não é possível
reparar integralmente todos os danos causados uma vez que a menor
de dez anos teve sem dúvidas abalos imenso em suas condições físicas
e psiquicas, não havendo, naquele momento, a preocupação maior
que se deveria ter que é  a responsabilização do tio.

6. CONCLUSÃO

É de se concluir que apesar da proteção e amparo constitucional
dado às mulheres, bem como os dispositivos infraconstitucionais
expressos de proteção, tais disposições não são, infelizmente,
respeitadas de maneira integral, quando se chocam com alguns
aspectos extralegais, tais como religião, política e outros. Nesses
casos as situações tornam-se polêmicas e as atitudes reprováveis
discriminatórias tornam-se habituais, quando, na verdade, não
deveriam, em hipótese alguma, ocorrerem.

No caso da infeliz criança, relatado no presente estudo, sua
atitude e de seus pais, devem ser consideradas a favor deles,
evitando-se assim o próprio risco de morte que a criança foi
acometida, além dos prejuízos psicológicos decorrentes de gravidez,
não desejada, fruto de violência sexual praticada por um ente
familiar, no caso concreto, o tio. O próprio desejo da infante e sua
família quase não foram respeitados pelas atitudes hostis e
discriminatórias de pessoas que sequer tinham alguma relação com
os fatos ou com as pessoas envolvidas. Aliás, não se pode olvidar,
que havia uma autorização judicial para tanto, que se sobrepõe a
questões de cunho íntimo daqueles que se colocaram contra o aborto
legal.

Conclui-se que a família tomou a decisão correta. O que resta é
esperar que as autoridades competentes punem, com rigor, a pessoa
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responsável pelas violências física e sexual a que a menina foi
submetida, seu tio, dentro dos moldes legais. Na verdade, a garota
foi, no sentido mais claro de seu entendimento, a única vítima dos
fatos, sofrendo, de maneira dupla pelos acontecimentos, além da
violência sexual do tio, também impuseram a ela, de maneira
irresponsável a violência ética e moral do julgamento de suas
atitudes. O que nos resta saber com o tempo, é se de fato o
responsável pelo crime continuará pagando pelo delito ou será apenas
mais uma triste história de tantas que nosso país coleciona, sem um
final justo.
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RESUMO

O presente artigo tem por finalidade estudar como a Lei nº 14.064
poderá afetar a tutela jurídica dos animais principalmente dos cães
e gatos, verificar quais foram os reais motivos que levaram o
Congresso Nacional a aprovar a Lei nº 14.064 e pesquisar se um dos
motivos pode ser a preocupação com o clamor social, visto que na
maior parte das casas brasileiras existem cães e gatos.

Palavras-chave: cães, gatos, Lei nº 14.064.

ABSTRACT

The purpose of this artcile is to study how Law n º 14.064 may
affect the legal protection of animals, especially dogs and cats, to
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verify what were the real reasons that led the National Congress to
aprove Law n º 14.064 and to investigate whether one of the reasons
the concern with the social clamor, since in most Brazilian houses
there are dogs and cats.

Keywords: dogs, cats, Law n º 14.064.

1. INTRODUÇÃO

A principal lei no Brasil que protege os animais é a Lei Federal
nº 9.065/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, que apesar
de coibir os maus tratos aos animais, antes do novo dispositivo possuía
uma pena muito baixa, e para quem não tinha antecedentes criminais,
era possível a substituição da pena restritiva de liberdade por pena
restritiva de direito, ou seja, a pessoa poderia prestar serviços à
comunidade e/ou pagar cestas básicas, sendo criticado por realmente
não dissuadir as pessoas em cometer o crime.

Entretanto, ao deixar de lado a visão antropocêntrica de Direito,
e adotando a visão biocêntrica, na qual a vida possui valor intrínseco
simplesmente por ser vida, assim se humanos e animais são
sencientes, ambos suscetíveis de felicidade e sofrimento, por que
fazer divisão?

Para tanto alterar a pena dos crimes contra os animais foi uma
medida legal importante na tentativa de repreender aqueles que
cometem esses tipos de crime por entenderem que os animais são
seres inferiores aos humanos ou por costumes sociais antigos.

2. DESENVOLVIMENTO

Para o Direito os animais estão classificados como bens móveis,
na subcategoria dos “suscetíveis de movimento próprio” conforme
o entendimento do artigo 82 do Código Civil, sendo considerados
como coisas.

No entanto, existem algumas leis que os protegem e entre elas a
lei que acaba de ser sancionada pelo Presidente de República, criada
com base na história do cãozinho Sansão. De acordo com o tutor do
animal, Gleidson Justino da Silva, de 40 anos, o cãozinho de nome
Sansão pulou o muro da firma e entrou em confronto com o cão de
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suspeitos, que para se vingarem cortaram as patas traseiras de Sansão
com uma foice, na cidade de Confins no Estado de Minas Gerais.

A lei veio através do Projeto de Lei nº 1.095, de 2019, de autoria
do deputado Fred Costa. O Congresso ouviu o clamor social que entre
tantos relatos de crueldades extremas com os animais, podem ser
destacados o do cãozinho do Supermercado Carrefour, a lei foi
sancionada no dia 29 de setembro de 2020 e publicada na data de
30/09/2020.

O art. 32 da Lei nº 9.605/98, in verbis “praticar ato de abuso,
maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos”, cujo núcleo é praticar, tipo
simples, porém seu conteúdo pode variar podendo ser por abuso (além
de seus limites, por exemplo, colocando uma carga muito maior que
o animal consiga suportar), maus-tratos (configuração do delito mesmo
que o proprietário não estava presente, por exemplo: saindo do local
e deixando o animal sem alimento), ferir (cortar os animais, em
fazendas têm o costume de marcar os animais) ou mutilar, como foi o
caso do animal que deu nome ao dispositivo legal.

O objeto material sobre o qual recai a conduta criminosa, neste
caso são os animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos, assim
qualquer animal vai entrar nesta proteção.

A pena revista para tal prática é a detenção de 03 (três) meses a
01 (um) ano, e multa.

Os seres humanos em tempos remotos eram avessos a qualquer
regulamentação, se consideravam senhores e imaginavam que
poderiam fazer o que quisessem sobre a terra até chegar aos dias
atuais, colocando em conflito diversos setores da sociedade.

Existe uma interpretação evolutiva, basta imaginar a própria
produção agropecuária, pois apesar de existirem os vegetarianos e
os veganos, a maioria da população consome carne, desta forma, é
preciso trazer um balizamento.

Existem setores que buscam maiores medidas protetivas para os
animais enquanto outros ainda resistem colocando em primeiro plano,
outros interesses, que não nos cabe decidir qual está correto, no
entanto é inevitável que a proteção ambiental mereça destaque.

Ainda no referido art. 32, o § 1º ressalta que experiências
dolorosas ou cruéis em animais vivos, para fins didáticos ou
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científicos, quando não existirem outras alternativas, podem ser
realizadas, ou seja, se empresa precisa realizar pesquisas em cães e
não tem outra alternativa pela lei pura e simples poderá e não arcará
com nenhuma responsabilidade legal.

O novo dispositivo legal altera o art. 32, incluindo o § 1º-A que
dispõe que quando os animais a sofrerem as condutas previstas no
caput forem cães e gatos, as penas serão mais rígidas.

Surge então o primeiro questionamento: por que privilegiaram
cães e gatos em detrimento de outros animais, uma das respostas
pode ser que por causa do componente emocional, pois a maioria
dos lares possuem esses animais, mas por quê, por exemplo, o
hamster, entre tantos outros animais não possuem a mesma tutela
jurídica, quais foram os fundamentos para essa seleção?

Na lei anterior, como a pena era baixa, possibilitava para quem
não tinha antecedentes criminais, a substituição da pena restritiva
de liberdade por pena restritiva de direito, ou seja, a pessoa poderia
vir prestar serviços à comunidade ou pagar cestas básicas.

No novo dispositivo legal, a pena será de reclusão de 02 (dois) a
05 (cinco) anos, não se permitindo, portanto, a transação penal nem
a suspensão condicional do processo, que são medidas
despenalizadoras expressas na lei dos juizados.

Outro questionamento diz respeito à guarda: mesmo que a pessoa
cometesse as condutas do caput do art. 32, como retirar o animal
de seu convívio, pois era sua propriedade já que os animais para o
direito são tratados como coisas, porém o novo dispositivo legal
trouxe expressa a proibição de guarda.

As sanções impostas pelo novo dispositivo legal são: reclusão,
multa e proibição da guarda, são sanções penais cumulativas, onde
juiz não tem discricionariedade, sendo que o juiz pode substituir a
reclusão por restritiva de direito.

Quanto à proporcionalidade da pena é preciso ter uma visão de
direito penal como um todo, é preciso uma reforma penal que traga
a sistematização do que existe e não apenas remendos.

A sociedade entendeu que a proporcionalidade era deficiente,
mas também não podemos chegar a um excesso, precisa ficar entre
as balizas da proibição do excesso e a proibição de proteção
insuficiente.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      117

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

O art. 225, § 3º, da Constituição Federal, preceitua in verbis “As
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.”

A própria Constituição diz que tanto pessoa física ou jurídica,
respondem por sanções penais e administrativas, assim como a lei
dos crimes ambientais diz que além dessas sanções respondem
também civilmente.

Assim como não se condiciona a responsabilização penal da pessoa
jurídica por crimes ambientais, assim não é necessário que se
responsabilize a pessoa física para atingir a pessoa jurídica, não é
necessário que haja dupla imputação.

O novo dispositivo legal altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, estabelecendo pena de reclusão a quem praticar ato de
abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos ou exóticos; e institui penas para
estabelecimentos comerciais ou rurais que concorrerem para a
prática do crime.

Quanto à tutela dos animais existem duas visões possíveis. Pela
visão antropocêntrica do direito, os animais possuem, no plano
teórico, um vasto sistema de tutela jurídica, no entanto por esta
perspectiva é ao homem que a norma de direito se destina, que
coloca o ser humano como centro, assim o animal serve para garantir
sua saudável qualidade de vida, para o direito penal o animal é
apenas objeto material da conduta humana e não vítima, enquanto
para o direito ambiental ele é apenas um recurso ou bem de uso
comum do povo, importante à biodiversidade.

Assim, não são sujeitos de direito, não podem possuir direitos,
pois apesar de existirem leis que os protegem, tais leis existem porque
condutas são socialmente repudiadas pela sociedade, ou seja,
existem essencialmente para atender as necessidades dos seres
humanos.

Para visão biocêntrica, os animais não são coisas ou objetos,
pois possuem a capacidade de sentir prazer e/ou felicidade, assim
como o sofrimento, assim, merecem proteção jurídica independente
de serem úteis aos homens, possuírem função ambiental ou estarem
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em risco de extinção. Esta visão reconhece indiretamente que os
animais apesar de não possuírem capacidade civil, possuem direitos
que também precisam ser protegidos.

Está para ser julgado no Rio Grande do Sul, se um cão pode se
tornar autor de um processo. Se a decisão for positiva ele também
poderá ser vítima na área penal, manifestando sua vontade através
de seu curador, assim como fazem as pessoas que não podem
manifestar suas vontades.

A tutela penal por si só não resolve, muitas vezes o que sociedade
recebe é o direito penal simbólico, perceba que para o Estado colocar
uma pena maior para um crime não tem custo direito, dando a
impressão de que nem sequer fazem uma análise  orçamentária de
quanto isso iria custar para todo o processo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, observou-se com a pesquisa que a sociedade recebe o
que ela quer!!! Não que as lutas não sejam necessárias e quando se
tornam vitórias é preciso comemorar, porém a vitória é simbólica,
quando existe uma lei, precisa-se que se respeite essa mesma lei,
no entanto, somente através da fiscalização que essa lei poderá
tornar-se efetiva.
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RESUMO

O presente artigo tem por finalidade analisar uma das
alterações legislativas inseridas no ordenamento jurídico brasileiro
em virtude das sensíveis alterações trazidas durante a pandemia
da COVID-19, em especial nas relações contratuais de locação,
tendo em vista que muitas pessoas, no atual momento em que
vivemos, tiveram redução nos seus ganhos, sendo que outros não
podem ficar sem receber visto que pode tratar-se de sua única
fonte de renda.

Palavras-chave: Contrato de locação. Locador. Locatário. Lei nº
14.010/2020.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze one of the legislative
changes inserted in the Brazilian legal system due to the sensitive
changes brought about during the COVID-19 pandemic, especially in
the contractual lease relationships, considering that many people,
at the current moment when we live, had a reduction in their
earnings, and others cannot go unpaid since it may be their only
source of income.

Keywords: Lease agreement. Locator. Lessee. Law nº 14.010 /
2020.

1. INTRODUÇÃO

 

Desde o início do ano de 2020 várias relações jurídicas foram
atingidas em decorrência dos efeitos causados pela pandemia
da COVID-19, dentre elas as relações contratuais, especialmente as
que dizem respeito aos contratos de locação.

Assim, em 10 de junho de 2020 entrou em vigor a Lei nº 14.010
que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das
relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do
coronavírus (COVID-19).

Nesse contexto, o presente trabalho, parte, portanto, do seguinte
problema de pesquisa: Quais são as perspectivas das relações jurídicas
de Direito Privado no Brasil diante da pandemia da COVID-19?

Aventa-se a hipótese de que o Brasil demorou em adotar medidas
de contenção da disseminação do vírus no país o que poderá causar
consequências devastadoras em diversos setores.

O objetivo da pesquisa é estudar quais são as expectativas do
Brasil devido a pandemia da COVID-19, bem como as alterações
jurídicas introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro em
decorrência da pandemia.

Como as consequências da pandemia do COVID-19 tem causados
efeitos danosos em diversos setores do nosso país, um trabalho cujo
escopo é estudar as perspectivas brasileiras dentro deste cenário,
torna-se mais do que necessário nos dias atuais.
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Como metodologia adotou-se a pesquisa bibliográfica, sendo
realizada a leitura de trabalhos pertinentes ao objeto da pesquisa.

 
2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 O QUE É A COVID-19

As primeiras informações sobre o novo coronavírus são do final
de 2019, e, naquela época, não se podia imaginar os drásticos efeitos
que tal vírus causaria por todo o mundo. No Brasil, as primeiras
ações ligadas à pandemia começaram ainda de forma tímida em
fevereiro de 2020, com o auxílio do governo com a repatriação dos
brasileiros que estavam na China. Em menos de um mês, o Brasil já
confirmava o primeiro caso de COVID-19 no país. 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde – OMS
(2020), os coronavírus são a segunda principal causa do resfriado
comum (após rinovírus) e, até as últimas décadas, raramente
causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado
comum. Há sete coronavírus humanos (HCoVs) conhecidos, entre
eles o SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda grave), o
MERS-COV (síndrome respiratória do Oriente Médio) e o SARS-CoV-2
(vírus que causa a doença COVID-19).

2.2 A PANDEMIA PELA COVID-19

Em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou
que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19)
constitui uma emergência de saúde pública de importância
internacional. Este é o mais alto nível de alerta da OMS conforme
previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em março de 2020,
a OMS já classificava a COVID-19 como uma pandemia.

3. AS PERSPECTIVAS DO BRASIL DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-
19 E OS CONTRATOS DE LOCAÇÃO

Depois de seis meses da declaração da pandemia, e com os altos
índices de mortalidade registrados por todos os país, o mundo se viu
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obrigado a adotar medidas de isolamento social para contenção da
contaminação gerando grande polêmica o fato de se impor uma
quarentena forçada, bem como o tempo necessário para achatar a
curva de crescimento de pessoas infectadas versus a capacidade de
atendimento médico hospitalar dos pacientes (MAYA, 2020).

No Brasil, em que pese as notícias do início do ano quanto ao
avanço do vírus pelo mundo, sequer houveram medidas dos Governos
Federal, Estadual e Municipal, quanto a construção de hospitais de
campanha, compra de respiradores e equipamentos de proteção,
bem como a realização de estudos e discussões socio econômicas de
sobrevivência à sua população. Também não foram tomadas medidas
de suspensão do carnaval que ocorreu no mês de fevereiro, com
aglomerações em diversas cidades do país. Agora, as consequências
são desastrosas na vida de muitos brasileiros e na economia do país
em razão da grande omissão e descaso dos políticos de uma maneira
geral sobre o tema no início do ano.

A seu turno, o contrato de locação sempre foi tema bastante
polêmico e controverso dentro do direito brasileiro, e por esse mesmo
motivo o governo teve sempre que se preocupar em atender os dois
lados do contrato, tanto locador como locatário, por isso dependendo
da época em que estivéssemos vivendo o pêndulo da balança iria
privilegiar o locador ou o locatário.

O locador principalmente o de classe média utiliza o aluguel
como complemento de renda ou até mesmo como forma exclusiva
para seu sustento e de sua família, mas nem por isso pode-se proteger
demasiadamente o credor em detrimento do devedor, deve-se sempre
tentar privilegiar os dois lados, para que nenhum venha a receber
proteção excessiva.

O Brasil passou por extensas modificações legislativas referentes
ao contrato locatício, diversas leis foram editadas, entre elas: nº
4.494/1964, nº 6.649/1979 e nº 8.245/91, somente em 1991 que o
legislador consolidou a compreensão de como deveriam funcionar a
proteção locatícia sem tantas medidas de correção de mercado,
consolidando em uma lei ponderada, pois as anteriores eram leis
otimistas ou pessimistas pendendo sempre para um lado.

A pandemia do coronavírus (Covid-19), que passou a afetar o
Brasil e o restante do mundo ao longo do ano de 2020
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trouxe inúmeros impactos nas rotinas das pessoas. As formas de
contratar, de se relacionar, de trabalhar e de viver mudaram
substancialmente. 

Diversas adaptações foram necessárias, assim como a criação
de alternativas criativas e recriação de hábitos para lidar
com diversas mudanças. E sem sombra nenhuma de dúvida, essas
adaptações impactaram a tutela jurídica e a forma de pensar o direito
civil em seus mais variados aspectos. 

Medidas foram estabelecidas pelo governo para evitar a
disseminação da pandemia, visando a proteção da saúde dos cidadãos
e essenciais para evitar que o sistema de saúde entre em colapso. No
entanto, por outro lado, pode se concluir que tais medidas possuem
impacto negativo na atividade econômica do país que somadas aos
reflexos da própria crise econômica das empresas resultam em uma
economia com milhões de desempregados e na informalidade. 

Diante deste cenário, os contratos de locação, tanto residenciais
como comerciais, tornam-se alvo de muitas discussões acaloradas
acerca da possibilidade ou não de sua revisão e até mesmo na
possibilidade de resolução do contrato. 

As leis referentes aos contratos de locação não abordam o tema
diretamente, de modo que é preciso recorrer ao Código
Civil que vislumbra a possibilidade de revisão contratual diante da
imprevisibilidade do acontecimento. 

Importante destacar que o contrato de locação é bilateral, na
medida em que o locatário faz o pagamento dos aluguéis enquanto
o locador cede o uso do imóvel determinando assim prestação e
contraprestação, além de ser comutativo e de execução continuada. 

Dessa forma, existe a possibilidade de revisão contratual prevista
no artigo 317 do Código Civil, onde diz que o contrato pode ser
revisado quando circunstâncias imprevisíveis tenham ocorrido depois
da celebração do contrato alterando significativamente circunstância
fática de modo a causar desequilíbrio entre as prestações. 

Assim, o artigo 317 do Código Civil juntamente com os princípios
da função social do contrato e da boa-fé implicam na possibilidade
de revisão dos valores, mas não na sua completa exoneração. 

O princípio da boa-fé deve ser sempre observado dentro das
relações contratuais privadas de qualquer natureza, do qual se
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compreende não apenas o dever de lealdade entre as partes, mas
também a indispensável cooperação e o dever de proteção ao outro
contratante, o que se interpreta em seu auxílio em momento de
grave anormalidade para a consecução do objeto contratual. 

Isso porque ao assinar um contrato, é pressuposto que as partes
irão cumpri-lo conforme previsto nas cláusulas, no entanto, podem
ocorrer fatos imprevisíveis gerando discussão sobre o contrato
firmado fazendo com que recorram ao judiciário ou a arbitragem
para revisá-lo, onde o magistrado ou árbitro substitui a vontade das
partes e diz como as cláusulas devem ser interpretadas e cumpridas. 

No direito civil há dispositivos que podem ser aplicados
à readequação dessas novas situações fáticas enfrentadas pelas
partes componentes da relação locatícia, decorrentes exatamente
da pandemia de COVID-19 – a qual pode ser inclusive denominada
como exemplo clássico de situação de força maior, imprevisível e
irresistível, que autoriza o uso da chamada Teoria da Imprevisão. 

Outro normativo do Código Civil que permite a revisão
de cláusulas locatícias em razão da situação de força maior gerada
pela pandemia é o artigo 421-A, que preceitua que é possível o
afastamento da simetria e presunção da paridade dos contratos civis
e comerciais, na presença de elementos concretos que o justifiquem
– algo mais do que justificável, pois com redução salarial (no caso
do indivíduo que firma locação residencial) ou interdição de
estabelecimento comercial por ordem do Poder Público ou mesmo
redução de faturamento decorrente da menor circulação de pessoas
gerada, mais uma vez, por determinação estatal (nos casos de
empresas locatárias de imóvel comercial), não há a menor
possibilidade de que/  tais locatários sigam honrando com suas
obrigações no mesmo valor estabelecido em momento pré-pandemia. 

Além de poder revisar as cláusulas contratuais, o Código Civil
possui dispositivos que permitem a resolução por onerosidade
excessiva, quando a prestação de uma das partes se torna
excessivamente onerosa, com extrema vantagem à outra, em
decorrência, novamente, de acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis. 

O art, 478 do Código Civil, dispõe que nos contratos de execução
continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
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excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em
virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá
o devedor pedir a resolução do contrato.

Referido artigo abrange a teoria de imprevisão, porém com um
diferencial, não basta o desequilíbrio entre as prestações, para isso
tem que causar para uma das partes onerosidade excessiva e para a
outra parte uma grande vantagem. 

Porém como o direito brasileiro contempla o princípio da
conservação do negócio jurídico, logo em seguida, o art. 479 do
Código Civil, possibilita a parte contrária evitar essa resolução, caso
se ofereça a restabelecer o equilíbrio contratual.  

Outra medida diz respeito a impossibilidade de concessão de
liminar para a desocupação de imóvel urbano em ações de despejo
até 30 de outubro de 2020. O despejo é salutar em momentos iguais
aos que estamos vivendo, pois, a economia que já estava difícil
tornou-se ainda pior derivada da pandemia.

O regime estabelecido pela Lei nº 14.010/20 traz medidas a serem
adotadas para enfrentar a pandemia, mas é preciso entender que o
problema básico da situação que estamos vivenciando é de saúde
pública e não econômico como foram na época da edição de outras
leis referentes aos contratos de locação.

As hipóteses que tratam da não concessão de liminar para o
despejo estão relacionadas ao mútuo acordo, extinção do contrato
de trabalho, permanência sublocatária, quando a garantia se desfaz,
visto que a liminar de despejo é inaudita altera partes.

A proibição, porém, só vale para ações propostas a partir de 20
de março de 2020 e para casos pontuais especificados em lei sobre
locações de imóveis urbanos. A decisão não elimina a possibilidade
de despejo em caso de: término de locação por temporada com
ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato;
morte do locatário sem sucessor legítimo na locação com a
permanência no imóvel de pessoas não autorizadas por lei;
necessidade de reparos urgentes no imóvel, determinadas pelo poder
público, que não podem ser executadas com a permanência do
locatário ou se este se recusar a consenti-las. 

Essas medidas são necessárias e parecem justas e adequadas
para esse período difícil onde é preciso fazer a manutenção de



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

126      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

soluções para moradia e sede empresarial, ao mesmo tempo em
que, o Estado protege e evita que pessoas se aproveitem da situação
equilibrando a balança de interesses que legislador previu em casos
de oportunismo, a fim de que o equilíbrio contratual entre as partes
possa ser restabelecido, ainda que de forma temporária, enquanto
perdurar a pandemia. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia da COVID-19 trouxe diversas mudanças para a vida
das pessoas e essas alterações acabaram por atingir também o mundo
jurídico na medida em que o Direito regula o bem estar social e
mantem a organização e o desenvolvimento da sociedade.

Velhos padrões antigamente adotados não podem mais continuar
serem aplicados pois o espoco do Direito não é apenas aplicar a lei
ao caso concreta, mas sim fazer Justiça e trazer a pacificação social.

Desta forma, alterações legislativas foram necessárias no sentido
de adequar melhor os preceitos legais a atual situação em que vive
a nossa sociedade e a Lei nº 14.010/2020 é um exemplo claro disso.
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RESUMO

O presente artigo tem por finalidade estudar como a pandemia
do Covid-19 afetou o sistema prisional brasileiro. Também houve a
preocupação com quais seriam as estratégias e medidas alternativas
que poderiam ser tomadas para evitar o colapso do sistema prisional,
que deverá passar por diversos ensinamentos entre ele a valorização
da vida de cada indivíduo, não permitindo que se dissemine o ódio e
a seletividade, que criam um maior isolamento do que aquele que
já estão sendo impostos. Desta forma, faz-se necessário que o Estado
busque uma efetiva tutela e uma intervenção que garanta a
integridade física dos apenados. 

Palavras chave: pandemia, sistema prisional.
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ABSTRACT

This article aims to study how the Covid-19 pandemic affected
the Brazilian prison system. There was also a concern with what
alternative strategies and measures could be taken to prevent the
collapse of the prison system, which should undergo several lessons,
including valuing the life of each individual, preventing the spread
of hatred and selectivity, which create a greater isolation than that
which is already being imposed. Thus, it is necessary for the State to
seek effective protection and an intervention that guarantees the
physical integrity of the inmates.

Keywords: pandemic, prison system.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por finalidade apresentar a preocupação
do Estado em relação à flexibilização da pena durante a pandemia,
pois não se pode ignorar a propagação do vírus e violação dos direitos
fundamentais dentro do sistema prisional.

O sistema prisional está há anos em colapso e a pandemia só
trouxe a tona o que poderia estar escondido. Várias alternativas
podem ser adotadas, mas de fato não se sabe o que pode resolver a
situação, a única certeza é de que se medidas não forem tomadas
muitas vidas poderão ser perdidas.

Nesse contexto, além do Estado, todos devem se envolver para
alcançar um resultado assegurando a garantia dos direitos
fundamentais dos apenados.

A pesquisa tem como objetivo geral analisar se o sistema prisional
consegue manter as regras do distanciamento social e propagar as
medidas de higienização que devem ser efetuadas por todos para
que a disseminação do vírus seja controlada e, como objetivo
específico estudar a recomendação nº 62 publicada pelo Conselho
Nacional de Justiça.

O universo passa por um período nunca visto anteriormente, e
por este mesmo motivo as diversas relações existentes foram
alteradas, seja entre particulares, Estado ou particular x Estado.
Neste contexto, se a situação não está favorável para quem está em
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liberdade, imagine para quem se encontra enclausurado. Contudo,
haverá problemas se todos que estiverem presos forem colocados
em liberdade, sem que haja para essa condição, objetivos bem claros
e definidos. Diante deste cenário, a presente pesquisa tem por
objetivo analisar quais foram as recomendações do Conselho Nacional
de Justiça diante da pandemia sob a perspectiva da segurança e
saúde de todos os indivíduos. Para tanto, o projeto utilizou o método
teórico, que consiste na revisão bibliográfica de artigos de periódicos,
obras, legislação e doutrina acerca do tema. Como resultado,
verificou-se que o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação nº 62 para que os operadores do Direito possam segui-
la, ou até mesmo se orientar por partes dela, conseguindo assim
amenizar a situação carcerária dentro do contexto da pandemia.

2. DESENVOLVIMENTO

A grande preocupação do estudo é trazer à tona quais foram às
alterações sofridas no processo de execução penal em relação ao período
que a humanidade está passando, que é a pandemia do Covid-19.

Por primeiro faz-se necessário entender que a execução penal
diz respeito ao momento da execução na qual houve sentença penal
condenatória transitada em julgado e que não cabe mais nenhum
recurso, pois segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
a pena só será executada pelo Estado quando não houver mais nenhum
recurso pendente.

O direito da execução penal consiste em um conjunto de normas
e princípios que regulam a execução das medidas de segurança e
das penas, bem como as relações existentes entre Estado que tem o
poder de punir e o condenado, sendo, ainda, estrutura voltada às
medidas assistenciais e a reabilitação do condenado.

Vale salientar que a execução penal é bem que mais que uma
atividade inteiramente administrativa, pois possui natureza complexa
predominantemente jurisdicional.

De acordo com a maior parte da doutrina, concebem-se como
princípios norteadores do Direito da Execução Penal os seguintes:

Intranscendência da pena: pena não passa da pessoa do
condenado, apenas o sentenciado pode cumprir a pena.
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Legalidade: em dois contextos, um deles diz respeito a reserva
possível que só pode ser considerado crime quando houver lei
expressa, não pode ser crime considerado através de decretos ou
regulamentos e anterioridade: só podem ser consideradas condutas
criminosas quando as mesmas são praticadas após a edição da lei.

Inderrogabilidade: assim que o Estado toma conhecimento da
pena deve dar andamento ao seu cumprimento, não pode o Estado
por mera liberalidade deixar de dar cumprimento a pena ou ao
processo.

Proporcionalidade: verificação da necessidade de aplicação da
pena que deve ser adequada e razoável a conduta aplicada.

Humanidade: apresenta ligação profunda com o direito humano,
o qual decorre do próprio fato de ser humano, assim mesmos os
presos mais perigosos da sociedade, vigoram todos os direitos, tal
como condições adequadas para que os indivíduos possam cumprir
suas penas.

Não obstante a vital importância de o Estado zelar pela saúde
dos indivíduos colocados sob sua custódia, principalmente em tempos
de pandemia da Covid-19, da mesma maneira não se pode constituir
em prerrogativa para a soltura indiscriminada e ampla de meliantes
muitas vezes perigosos.

Desta forma o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou em 17
de março de 2020, a Recomendação nº 62 para evitar o Covid-19 e
assim pelo menos tentar amenizar a situação dentro do contexto da
pandemia.

O relatório emitido em 30 de setembro de 2020 pelo
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) diz que
9788 servidores foram confirmados com Covid-19 e 28233 presos, e
em número de mortes são 84 servidores e 111 presos, totalizando
195 casos de óbitos.

O art. 4º da Recomendação nº 62 proposto pelo CNJ diz que os
operadores do direito devem observar os sintomas, o contexto, a
situação, se o estabelecimento prisional consta com equipe médica,
pois antes de colocar os presos em liberdade devem observar com
rigor, podem em alguns casos suspender a fase de conhecimento
criminal, e excepcionalmente a concessão de novas ordens de prisão
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preventiva, sendo que a prisão já é excepcional, mesmo porque deve
ser exceção, pois constitucionalmente a liberdade que precisa ser a
regra; observar os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias
para o enfrentamento da pandemia.

A Recomendação propõe que os juízes avaliem a situação dos
presos em cada caso concreto, que avaliem se os mesmos foram
submetidos a exames, se a suspeita é grave e fundada, se no
estabelecimento prisional tem local adequado para seu isolamento
e se consta com equipe médica para atendê-lo caso necessite de
atendimento.

Ainda, ela traz diretrizes que podem ser seguidas analisando o
contexto excepcional pelo qual passa a humanidade.

Em situações de enfrentamento de doenças já conhecidas com
baixo índice de contágio e com protocolos bem definidos e que estão
dentro da normalidade da saúde pública já se apresenta de forma
aterrorizadora, com um grande índice de mortes pela ausência do
direito à saúde dentro dos estabelecimentos prisionais, se analisarmos
a perspectiva da pandemia ficaremos preocupados.

O Brasil adotou medidas de isolamento para conter o avanço da
pandemia, no entanto, o argumento de risco de contágio não pode
ser utilizado como argumento para agravar a situação do condenado.

A Súmula Vinculante 56 editada pelo Supremo Tribunal Federal,
assim dispõe: “A falta de vagas em estabelecimento prisional não
autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-
se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário
641.320”

Preconiza-se que é ilegal que o preso seja colocado em uma
situação mais grave do que a condenação havia definido. Dessa forma,
se não houver vagas no regime prisional que a pessoa tem direto, o
Estado não pode determinar uma modalidade mais gravosa, deve,
portanto, criar vagas no regime correto ou promover a progressão
para outro regime mais benéfico, evitando que o apenado cumpra
pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou
do que o autorizado por lei.

A Súmula Vinculante nº 56 define que sejam respeitados os
parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320, fixados
em repercussão geral. De  acordo com o recurso, se houver déficit
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de vagas no regime ao qual o sentenciado progrediu, devem ser
determinadas alternativas como a saída antecipada, eletronicamente
monitorada, se o preso for proveniente do semiaberto, assim como
penas alternativas ou estudo se proveniente do regime aberto, e
permitir que apenados que cumprem pena no regime aberto cumpram
restritivas de direitos ou se comprometam a frequentar educação
formal regular no lugar da privativa de liberdade.

Em comarcas menores torna-se difícil monitorar eletronicamente
os apenados que tenham o direito de estar em liberdade
eletronicamente assim como é complicado cumprir o papel
fiscalizador das restritivas de direito.

Com a edição da Lei nº 14.010/2020, o preso por dívida alimentar
pode solicitar a concessão da excepcional prisão domiciliar que deve
observa os seguintes parâmetros: os juízes da execução penal poderão
avaliar os estabelecimento destinados aos regimes semiaberto e
aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis
estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola,
industrial, casa de albergado ou estabelecimento adequado ao regime
aberto, requisitos do Recurso Extraordinário 641.320 e até que sejam
estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida
a prisão domiciliar ao apenado, que deve ser a última das medidas a
serem adotados pelo juízo da execução, a fim de que se dê
cumprimento ao comando estabelecido pela Súmula Vinculante 56.

A Resolução nº 5/20 publicada pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública dispõe sobre orientações específicas e
extraordinárias endereçadas ao enfrentamento da propagação do
Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais.

Entre as diretrizes estão à triagem de ingresso que para isso
deverá constar com estruturas específicas para presos que ingressem
no estabelecimento prisional, com permanência não superior de 14
dias, observando-se a condição de saúde apresentada pelo preso
para eventual encaminhamento se necessário, inclusive de urgência,
sendo inclusive proibido o isolamento de contaminados neste local.

Devem ser oferecidas unidades destinadas ao atendimento médico
que não necessitem ser encaminhados à rede hospitalar devido à
complexidade, a critério da equipe médica do estabelecimento
prisional, proibida a utilização deste espaço de modo específico para
o isolamento celular dos apenados.
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Os estabelecimentos prisionais deverão considerar que
necessitam de estruturas destinadas ao isolamento de presos
portadores de comorbidades, idosos ou quaisquer outros que façam
parte de grupos considerados pelas autoridades sanitárias como de
maior risco no caso de contaminação pelo Covid-19, que devem
permanecer sem contato com os demais presos durante o tempo
que durar a pandemia.

O Estado deve zelar pela saúde e integridade física de presos e
servidores, e garantir os requisitos de segurança, salubridade e
conforto ambiental.

A pandemia alcança a todos de forma generalizada, não apenas
os custodiados em regime fechado, mas também no semiaberto ou
no domiciliar. Em regra, o que estamos vivendo nos dias atuais é de
neutralidade absoluta considerando o sistema jurídico de
cumprimento de pena, cabendo ao Estado viabilizá-la, presente o
instituto da progressão.

Mas também não se pode manter sob custódia todo e qualquer
preso, até que afastada do cenário a pandemia e correspondente
possibilidade de contágio, assim, cada caso deve ser analisado
individualmente levando-se em consideração a situação concreta
do preso assim como a situação do estabelecimento em que se
encontra recolhido.

O isolamento sugere a adoção de cautela, sem menosprezo ao
direito do apenado.

3. CONCLUSÃO

Por fim, observou-se com a pesquisa que apesar da pandemia
exigir o isolamento social, o sistema de justiça vem conseguindo
garantir sua personalidade. A importância dessa pesquisa permitiu a
reflexão sobre adaptações ao sistema prisional brasileiro durante a
pandemia.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo explanar sobre a tragédia
ambiental vivenciada em Brumadinho (MG), decorrente do rompimento
de uma barragem de rejeito de minérios, que causou danos ao meio
ambiente, bem como a morte de aproximadamente 252 pessoas e
desabrigou famílias. Ademais, trazer á discussão sobre o caso á luz da
responsabilidade civil, através de revisão bibliográfica, mediante
pesquisa doutrinária, legislativa e jurisprudencial atinentes ao tema.

Palavras-Chave: Brumadinho; Responsabilidade Civil; Meio
Ambiente.

ABSTRACT

This article aims to explain about the environmental tragedy
experienced in Brumadinho (MG), due to the rupture of an ore tailing
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dam, which caused damage to the environment, as well as the death
of approximately 252 people and displaced families. Furthermore,
bring to the discussion about the case in the light of civil liability,
through bibliographic review, through doctrinal, legislative and
jurisprudential research related to the theme.

Keywords: Brumadinho; Civil responsability; Environment.

1. INTRODUÇÃO

Por muitos anos o meio ambiente não recebeu a devida
importância, a Constituição Federal de 1988 reforçou a relevância
do tema, pois um meio ambiente ecologicamente equilibrado
proporciona a sociedade uma vida de qualidade. Entretanto apesar
de todos os dispositivos legais voltados a proteção do meio, bem
como a regulamentação de atividades que o envolvam, a realidade
é que a prática tem sido bem distinta da teoria.

O rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho
(MG), não só trouxe danos ambientais, como vitimou mais de 200
pessoas e desabrigou famílias. Ocorre que, esse não foi o primeiro
caso em nosso país, vale lembrar o desastre de Mariana, sendo assim
se faz necessário questionar sobre a efetividade das respostas do
Estado frente a esses acontecimentos, para que amanhã ou depois,
não se torne apenas mais um caso.

Portanto, o método utilizado na presente pesquisa foi a revisão
bibliográfica, por meio de pesquisa doutrinária, legislativa e
jurisprudencial, objetivando demonstrar a responsabilidade objetiva
da empresa Vale no caso Brumadinho.

Desta feita, demonstra-se uma discussão teórica sobre a
responsabilidade civil no caso Brumadinho, trazendo a importância desse
instituto para diminuir através do dever de indenizar e reparar, os impactos
sofridos pelo meio ambiente, bem como pelas famílias atingidas.

2. DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO

O meio ambiente ecologicamente equilibrado não se limita
apenas a um objetivo, mas é um direito de todos, sendo indispensável



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      139

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

a sua preservação. Dada a sua importância, a Constituição Federal
de 1988, no bojo do seu art. 225, caput, dispôs de maneira específica
sobre o dever de proteção ao meio ambiente:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2017).”

Entretanto, hodiernamente em nosso país o que se vê é
exatamente o contrário, em uma simples pesquisa é possível observar
que tal direito tem sido colocado em segundo plano por parte do
poder público, bem como pela própria coletividade. O aumento da
poluição, queimadas, derrubadas, entre tantas outras ações que
degradam o meio ambiente, se tornaram comum em nosso meio, a
extração desenfreada dos recursos naturais com o intuito de obter
lucro, tem destruído nossa fauna e flora rapidamente. Acerca da
importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado, afirma
Rodrigues (2018, p. 57):

“Essa identificação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como o
bem a ser protegido pelo direito ambiental é de suma importância porque,
em última análise, qualquer dano ao meio ambiente agride o equilíbrio
ecológico, e, assim, uma eventual reparação deve ter em conta a recuperação,
exatamente, desse mesmo equilíbrio.”

Diante disso, há que se questionar a efetividade das políticas
públicas atuais voltadas ao meio ambiente, pois diversos são os
instrumentos que visam garantir a sua proteção, entretanto nem
sempre é o que se vê na prática.

3. CASO BRUMADINHO

A tragédia ocorrida em Brumadinho (MG) no dia 25 de janeiro de
2019, impactou a sociedade brasileira, o rompimento da barragem
de rejeitos de minério da Mina do Córrego do Feijão, não só causou
danos relevantes ao meio ambiente, como ceifou centenas de vidas
e desabrigou diversas famílias.
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O reservatório de lama que se desmanchou e varreu Brumadinho,
em Minas Gerais, no começo do ano, deixou 252 mortos e 18
desaparecidos (SITE G1, 2019).

Diante de uma situação como essa, nos resta questionar se tal
acontecimento poderia ter sido evitado, ou se pelo menos os impactos
poderiam ter sido abrandados. E a resposta por mais inconcebível
que seja, é que sim, os impactos poderiam ter sido minorados, se
informações importantes não tivessem sido omitidas, é o que se
extrai da matéria veiculada pela revista Exame, onde traz a
informação de um laudo emitido pela Polícia Federal:

“Um laudo da Polícia Federal elaborado por peritos criminais apontou que a
empresa TÜV SÜD não poderia ter emitido em setembro de 2018 a Declaração
de Condição de Estabilidade para a Barragem I da Mina Córrego do Feijão,
da Vale em Brumadinho. As normas técnicas, as boas práticas de engenharia
e os critérios internacionais tornavam inaceitáveis os valores de probabilidade
anual de falha, segundo a análise dos peritos. Os dados coletados naquele
período já indicavam a insuficiência para a garantia da segurança da estrutura
(EXAME, 2019).”

Segundo a Agência Nacional de Mineração, responsável pela
fiscalização das barragens de minérios no Brasil, a Vale tinha
conhecimento de falhas estruturais na barragem e não repassou essas
informações que seriam determinantes para o sistema integrado de
segurança (SITE G1, 2019).

No caso em comento, é possível identificar que a empresa tinha
conhecimento sobre as condições reais da barragem, e que a qualquer
momento havia a possibilidade de um rompimento. Cumpre salientar,
que tal problema não é o primeiro e muito menos o único, convém
trazer a lembrança o rompimento da barragem de Mariana, que
causou danos ambientais gigantescos:

“Em novembro de 2015, 43,7 milhões de m³ de lama vazaram da barragem de
Fundão, pertencente à mineradora Samarco, em Mariana, na Região Central
de Minas Gerais. O volume equivale a quase um “Pão de Açúcar”, cartão-
postal do Rio de Janeiro. A comparação foi feita pelo presidente da Fundação
Renova, Roberto Waack (SITE G1, 2018).”

É fato que o Brasil é um país detentor de uma vasta quantidade
de recursos naturais, entretanto deve se levar em consideração que
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tais recursos são finitos, nos dois casos tanto de Mariana quanto de
Brumadinho, as percas foram relevantes.

A extensão dos danos causados por essas tragédias, são notáveis,
o assolamento do meio ambiente somado às vidas ceifadas, famílias
desabrigadas, bem como o impacto na economia daqueles que viviam
de atividades ligadas ao meio ambiente nessas regiões e a má
qualidade de vida ocasionada pela lama de rejeitos de minério,
marcaram de maneira negativa a história brasileira.

 Diante disso, convém questionar, até quando veremos situações
como essas, onde os poderosos manuseiam o meio ambiente que é
de todos, de maneira irresponsável, trazendo destruição e
insegurança a sociedade?

4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO CASO BRUMADINHO

No caso Brumadinho, diversos foram os prejuízos experimentados
naquela região, convém trazer à baila sobre o dever de reparação
dos danos causados pelos agentes envolvidos nessa tragédia. Nas
palavras de GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2018, p. 716):

“Reponsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma obrigação
derivada – um dever jurídico sucessivo – de assumir as consequências jurídicas
de um fato, consequências essas que podem variar (reparação dos danos e/
ou punição pessoal do agente lesionante) de acordo com os interesses lesados.”

A responsabilidade civil no presente caso é objetiva, ou seja,
não há a necessidade de se comprovar a culpa ou o dolo, basta que
se comprove o nexo causal entre o ocorrido com o dano
experimentado. Concernente ao tema de responsabilidade objetiva,
dispõe o Código Civil em seu art . 927, parágrafo único, in verbis:

“Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”

Ademais, a Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe
sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, reforça sobre
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responsabilidade objetiva em casos como o de Brumadinho. A referida
lei traz em seu art. 14, §1º, o seguinte:

“§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao
meio ambiente.”

Acertada é a escolha do legislador, ao punir o poluidor a indenizar
ou reparar os danos que causar ao meio ambiente ou a terceiros
afetados por sua atividade, sem a necessidade de comprovação de
culpa. Imagine no caso em comento, onde o poluidor é uma empresa
de grande poder econômico, se a culpa ou o dolo, fossem requisitos
para a sua responsabilização, mesmo frente a uma tão grande
tragédia, a reparação dos danos seria mais morosa do que já o é.

Nas palavras de Gonçalves (2017, p. 93-94), acerca da
responsabilidade objetiva:

“A responsabilidade objetiva, como já dito, baseia-se na teoria do risco. Nela
se subsume a ideia do exercício de atividade perigosa como fundamento da
responsabilidade civil. O exercício de atividade que possa oferecer algum
perigo representa, sem dúvida, um risco que o agente assume de ser obrigado
a ressarcir os danos que venham resultar a terceiros. O princípio da
responsabilidade por culpa é substituído pelo da responsabilidade por risco
(socialização dos riscos). Neste passo, limita-se o campo das exonerações
possíveis, com a absorção do caso fortuito.”

Sobre a matéria, é oportuno destacar, em caso semelhante:

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES
DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO
DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS.

TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade
por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo
o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre
na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável
pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar
sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve
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recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização
por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades
de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa
de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos
danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”

É fato, que dada a complexidade da tragédia, não é possível
reparar integralmente todos os danos causados, mas se faz necessário
que a empresa Vale seja responsabilizada pelo menos a altura do
ocorrido, a indenização não trará as vidas de volta e nem o equilíbrio
ambiental esperado, não tão cedo pelo menos. Entretanto, uma
resposta enérgica do Estado, frente a essa tragédia, pode pelo menos
diminuir os impactos naquela sociedade, bem como alertar as demais
empresas que também exercem atividade de risco ao meio ambiente,
sobre a importância de se manusear o meio em que vivemos de forma
consciente e responsável.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, conclui-se que apesar de o meio
ambiente possuir proteção constitucional, bem como dispositivos
legais próprios que não só visam a sua preservação, como regulam o
seu manuseio, tais disposições não têm sido respeitadas de maneira
integral.

No caso Brumadinho, tendo em vista a atividade desenvolvida
pela empresa Vale ser considerada de risco e as cautelas necessárias
não terem sido respeitadas, observou-se que havia a possibilidade
de diminuir os impactos dessa tragédia. Ora, a empresa tinha
conhecimento da condição real da barragem, e que mais cedo ou
mais tarde o rompimento poderia ocorrer, e mesmo assim não se
preocupou em retirar as famílias anteriormente como prevenção.

Desta feita, claro está que a empresa Vale é responsável pelos
danos causados tanto ao meio ambiente como a população afetada
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pelo rompimento da barragem, e que concernente a responsabilidade
civil, independente de culpa, ela tem dever de indenização e
reparação de danos. O que nos resta saber com o tempo, é se de
fato tal empresa será responsabilizada a altura de seus atos, ou será
apenas mais uma triste história de tantas que nosso país coleciona,
sem um final justo.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta como base inicial de sua
fundamentação o questionamento a respeito do Direito Constitucional
e da Constituição Federal de 1988 em observância com as
características dispostas pela Carta Magna por meio da análise dos
aspectos intrínsecos em seu texto independente das raízes positivas
ou negativas que contém, e possibilitando uma arguição crítica e
minuciosa com viés subjetivo buscando compreender as vertentes
altruístas em seus atributos.

Palavras-Chave: Altruísmo. Constituição Federal. Direito. Valores.

ABSTRACT

The present work presents the questioning regarding
Constitutional Law and the Federal Constitution of 1988 in compliance
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with the characteristics set out in the Constitution by analyzing the
intrinsic aspects in its text, regardless of the positive or negative
roots it contains, and enabling a critical and thorough argument
with a subjective bias seeking to understand the altruistic aspects
in its attributes.

Key words:  Altruism. Federal Constitution. Right (Law). Values.

1.INTRODUÇÃO

O Direto Constitucional é tido como ramo de extrema
importância para o ordenamento jurídico e social. Suas
características gerais, em regra, apresentam por intermédio da
criação de uma constituição o regimento de todas as normas legais
e julgados; organização das relações humanas com o Estado; a
garantia de direitos e deveres para com todos os indivíduos
subordinados aos regulamentos governamentais; a  soberania do
Estado enquanto autoridade garantidora da ordem e o
cumprimento dos preceitos  determinados na constituição com a
separação de poderes.

O presente artigo pretende analisar sob um olhar atual e histórico
a evolução do direito constitucional.

A proposta a ser examinada como problema de pesquisa, parte
do seguinte questionamento: O Direito Constitucional de maneira
geral e atual se qualifica como altruísta ou o fundamento altruísta
trata-se apenas de uma utopia?

Sugere-se, assim, a hipótese de que o Direito Constitucional
necessita de determinadas mudanças para que se torne
completamente altruístico.

Por fim, o objetivo geral do referido estudo salienta-se na
construção de um conceito coletivo do altruísmo constitucional, com
base na interpretação social, histórica, cultural e mundial da lei
como ponto crucial para entendimento da vida.

Como método de investigação, adotou-se a pesquisa bibliográfica,
análise de artigos e documentos online que ao final serão
devidamente referenciados.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      149

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

2. DESENVOLVIMENTO

O constitucionalismo não possui um conceito único, este está
inserido diretamente dentro dos aspectos políticos, sociais e
sociológicos de uma nação. No conceito geral, se coloca como
necessário para a formação de uma constituição que visa impactar e
explicitar as vontades legítimas de um povo e de seus líderes, pois
verifica a necessidade de haver regramentos e especificações.

Em se tratando do aspecto político, fundamenta-se no sentido
de limitar o poder do Estado somente para cumprir o que está escrito
sempre em benefício do povo e não permitindo que se utilizem de
tal mecanismo para favorecer a si mesmo enquanto detentor do
peso maior. No viés social se caracteriza como uma das formas de
oficialização da democracia, de modo que ao mesmo tempo em que
está subordinado as regras do estado, o povo possui o direito e o
dever de fazer parte da organização dessas regras para que as mesmas
sejam fiéis ao que fora levantado em apreciação.

Na visão sociológica, historicamente falando, o
constitucionalismo é o que dá origem às constituições, pois está
relacionado com as primeiras constituições, alguns exemplos sendo
as dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Declaração dos
Direitos do Homem, a Declaração da Virgínia e tantos outros
momentos da história clássica que deram origem as benfeitorias
proporcionadas pelo modelo constitucional de regramento.

Muitas foram as evoluções históricas para que se chegasse até o
constitucionalismo atual, começando da Pré-História e contando até
a Idade Contemporânea, de maneira que ao longo dos anos se tornou
um movimento

Constitucional, não se abstendo a apenas um único
desenvolvimento, mas obtendo  vários conceitos, de acordo com o
contexto estrutural de cada território em dado momento.

Como dito pelo constitucionalista Jose Joaquim Gomes Canotilho:
“Em termos rigorosos, não há um constitucionalismo, mas vários
constitucionalismos (o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo
africano, o constitucionalismo francês)”.

Sendo assim, se observa que o constitucionalismo pode ser
considerado um aspecto versátil dentro das concepções
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constitucionais e apresentando grande importância tendo sua
utilização de maneira saudável utilizando-se da existência da
preocupação com os aspectos que poderão adentrar na elaboração
de uma constituição uma vez que se mostra como o tópico inicial da
ideologia principal de uma constituição, devendo ser extremamente
cuidadoso e admitir um olhar diretamente para as necessidades
daquela nação a qual será submetida.

2.1 CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO

O cuidado que se deve ter durante a fundamentação de uma
constituição estimula a prevenção da má aplicação do
constitucionalismo, evitando também que haja abusos em razão da
detenção deste poder.

O constitucionalismo abusivo foi uma temática idealizada pelo
professor norteamericano de direito constitucional David Landau.
Para ele, dá-se o abuso quando há o uso de alguns meios que fazem
com que se diminua expressivamente a democracia dentro de um
Estado de Direito.

Através de mudanças na constituição, bem como projetos de
emendas constitucionais com o objetivo de arruinar a democracia
e instituir formas de governo autoritárias e extremistas (ao
exemplo clássico dos golpes militares); criação de normas para
se manter ativamente por mais tempo em poder de um povo;
aquisição de benefícios exorbitantes; anulação de fóruns que
ficam responsáveis pela fiscalização deste poder, dentre outra
práticas, que colocam em risco o verdadeiro objetivo do
constitucionalismo e que em nada se assemelham com os
exemplos acima verificados.

Daí a grande preocupação com os métodos para exerce-lo: por
intermédio dele é possível a geração de uma sociedade mais
democrática, justa, com igualdade social (dentro do possível de
acordo com aquela realidade), segurança e apoio humano às
deficiências coletivas e individuais. Porém, também se pode construir
um império antidemocrático, que não se atenta a forma de governo
para o povo, mas se coloca como centro unicamente atendendo as
suas necessidades.
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No que se refere aos acontecimentos atuais, o Brasil está
passando por um momento conturbado. Após o parecer do Supremo
Tribunal Federal a respeito da prisão em segunda instancia, deu-se
apenas o seguimento ao que está disposto do texto constitucional,
porém, este fato reanimou as discussões sobre a possibilidade por
parte da Câmara da ideia de uma convocação para Assembléia
Constituinte afim de alterar algumas garantias, no caso, a cláusula
pétrea, presente no Art.5º da Constituição Federal de 1988, inciso
LVII, que diz: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória”.

Para que essa cláusula seja alterada se faz necessária a criação
de uma nova constituição, pois enquanto clausula pétrea, ela não é
objeto de discussão. Para a realização de uma mudança ou de uma
nova Constituição, se observam os meios do Poder Constituinte, que
serão evidenciados a seguir.

2.2 PODER CONSTITUINTE E SUAS CLASSIFICAÇÕES

O poder constituinte se define como aquele poder responsável
por constituir normas e criar regras de conduta, ao ponto em
que se necessita. Neste caso, ele é acionado quando existe uma
ruptura histórica ou o início de uma sociedade, tendo por seu
titular o povo que através da assembleia constituinte,
democraticamente, tem sua participação assegurada na
formação das novas regras. Foi utilizado pela primeira vez após
a revolução francesa entre 1789 e 1799, no século XVIII, onde se
formou o terceiro estado, liderado pela parte menos favorecida
da sociedade europeia, camponeses, artesãos e burgueses. Estes
eram submetidos a liderança do clero e da nobreza. Com base
nessa revolução, se instituiu a constituição francesa, onde a
vontade soberana emanou do povo. O poder constituinte se
classifica em algumas esferas:

 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO

Nasce de uma nova organização social ou se manifesta em
momentos de crise. Tem suas características baseadas na iniciação,
pois inaugura uma nova ordem jurídica, na limitação, pois tem um
alcance e geral na incondicionalidade ao passo que não se
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compromete, e por fim na autonomia detendo soberania e não se
sujeita e nenhum outro poder.

PODER CONSTITUINTE DERIVADO

Surge para manter a constituição viva e atual, se descreve como
sendo de segundo grau, só dispõe a sua existência se o originário der
a permissão, pois ambos os poderes não podem atuar juntos. Sua
função é adequar a constituição aos tempos modernos, mantê-la
duradoura, e trazer mudanças em razão da capacidade de melhorias
almejadas. Estas são executadas através das propostas de emenda
constitucional. É um poder condicionado porque necessita de
requisitos para ser utilizado, como respeitar as regras do poder
originário e ser colocado na presença do povo. Também é subordinado
já é limitado ao uso por algumas pessoas, apenas.

Se subdivide ainda em duas categorias: DERIVADO DECORRENTE:
Se fundamentou no sentido de que a União dos estados, municípios,
e distrito federal, possam ter suas próprias constituições internas,
desde que ela seja nos moldes da Constituição Federal e que siga o
Princípio da simetria firmado – CF – CE – LO. e  DERIVADO
REFORMADOR: Promove a adequação da constituição ao tempo em
que se vive através de alterações que só podem ser feitas por entes
específicos do ordenamento jurídico, como o senado e câmara dos
deputados. É importante pontuar, contudo, que as cláusulas pétreas
não podem ser alteradas, pois já se estabelecem em si próprias que
não são nem serão objetos de deliberação.

Há em algumas situações consideradas em suas particularidades,
como estado de sítio e intervenção federal, não se pode mudar a
constituição graças aos inúmeros riscos que o período traz. Diante
de todas essas diferenciações entre os variados tipos de poderes da
constituição, no cenário atual, tais poderes são motivos de discussões
entre os indivíduos existentes na sociedade.

A que se pese, muito está se falando sobre uma nova constituição
ou em modificações na que está desde 1988 sendo aferida. Ao se
falar em mudanças torna-se necessário que se observe quais são os
aspectos a serem mudados, muitos enxergam a CF/88, como uma
instituição negativa, possuindo direitos em excesso e que beneficia
cidadãos que não deveriam merecer tamanha atenção, sendo muitos
desses comentários provenientes de pessoas que deveriam enxergar
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as pessoas como seres humanos normais, no sentido literal, não
somente como aquele que será beneficiado com determinados
direitos considerados desnecessários apenas por não se encaixarem
em meros padrões inalcançáveis pela maioria.

Boa parte dessas opiniões vem da maioria maçante que ao menos
se dá o trabalho de ler o texto constitucional ou verificar atentamente
aquilo que está escrito e se faz extremamente importante e relevante
para a vida em sociedade, de modo que  sem esses direitos o povo
estaria à mercê do julgamento, da piedade e da fraternidade dos
governantes, dos quais não se pode saber quais seriam as atitudes
ante a um povo necessitado e que ainda assim com todas as
prerrogativas presentes na constituição, continuam esquecidos, sem
o devido olhar de amparo.

3. CONCLUSÃO

A Constituição Federal se coloca como a lei maior entre todas as
leis. Nela são baseados todos os princípios e da Carta Magna emana
todas as normas em todo os âmbitos jurídicos. A necessidade de
uma constituição se baseia na necessidade de um povo, para que
seja eficaz a constituição precisa enxergar a necessidade do indivíduo
como ser individual não somente em fundamentação de direitos
igualitários, mas de direitos individuais de acordo com a necessidade
de cada um.

Com toda certeza, a constituição atual se preocupa com os
desprovimentos do indivíduo de uma maneira geral, porém ao
falarmos sobre as necessidades individuais muitas vezes não são
supridas, fazendo com que uma parcela da sociedade não se sinta
atendida pelas beneficiações por qual têm parte. Não somente deve
haver a garantia escrita é preciso que essa garantia seja exercida
ativamente dentro da sociedade, ou então do que serviria uma
constituição tão bem elaborada? O direito constitucional quando
colocado se solidifica na razão, em que o bem comum, ou bem
público, deve ser garantido por um governo soberano. Considerar
como dizia Rousseau “Que a vontade  geral que é a regra do justo e
do injusto”(Rousseau, 1971), se vale apenas para os membros daquele
estado, em especial, e não para os outros membros, estrangeiros ou
pertencentes a outros estados. Assim, o bem comum, se modifica
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para uma espécie de vontade particular para os cidadãos que vivem
em determinado território, porém não fazem parte da mesma
sociedade, pois não possuem os mesmos direitos.

Para Dahl “São pouquíssimas as decisões policísticas que
interessam efetivamente a todos os seres humanos” (Dahl, p.445),
ou seja, apesar de estar confirmado que todos devem ter o interesse
em comum para que haja realmente o bem de todos, alguns indivíduos
precisam ser contemplados com um olhar diferenciado em sua
perspectiva.

Há também que se discutir o altruísmo dentro do Direito
Constitucional. O altruísmo se configura como uma preocupação para
com o outro no sentido de ser fraterno e solidário. No direito
constitucional, existem várias ramificações que são de fato altruístas
que levam em consideração o ser humano como parte principal da
sociedade e que até mesmo em seus momentos mais sórdidos
(causando transtornos que prejudicam a ordem social e a vida pessoal
de outro ser) continuam usufruindo, por direito, de suas vantagens
enquanto cidadão brasileiro, cometendo atos infracionais embora
havendo a punição, existe também a garantia presumida de
tratamento digno e humano, ainda que uma parte da sociedade não
alcance a execução dessas garantias.

Visto isso, havendo a vontade do texto constitucional de fazer
com que o indivíduo seja tratado de maneira igual ainda assim o
alcance é limitado, não há como garantir a todos os mesmos direitos
sem os devidos recursos, qualificações, justiça, alimentação,
moradia, educação, trabalho e demais pormenores essenciais à
dignidade humana. Mesmo se preocupando em tese com todos esses
requisitos, na prática, não funciona realmente assim e é neste ponto
que o direito constitucional deixa em partes de ser altruísta passando
a não atingir determinados lugares em suas propensas demandadas.
A fome e a miséria por exemplo, se mostram como um problema
grave e  ainda muito recorrente no mundo que não deveria estar
mais em ascensão, como ressaltado por Sen (1991) ao fazer um breve
paralelo entre as mais distintas realidades somadas.

Além de garantir, sabemos e reforçamos que é dever do Estado
ponderar e investigar sobre até onde se está chegando e se realmente
o propósito essencial do país está sendo atingido. Só assim
contemplar-se-ia a existência de um direito constitucional
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completamente altruísta e uma possibilidade de mudança para todos
os que se espelham na real democracia. Pensar o futuro é garantir o
presente que sonhamos.
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RESUMO

O presente trabalho tem por escopo proporcionar uma reflexão
com relação a necessidade de se regulamentar alguns temas da área
de saúde de modo a ofertar proteção ao exercício profissional de
médicos, enfermeiros e outros correlatos. Nesse sentido, apresentar-
se-á a modalidade de cuidados paliativos para pacientes que se
submetem a tratamentos intensivos e que se encontram em estado
de irreversibilidade de alguma enfermidade. Tais cuidados, ainda
não regulamentados por lei, revestem-se de muita falta de
informação e conhecimento, revelando precariedade em sua
utilização. O princípio da dignidade da pessoa humana aparecerá
como paradigma, inclusive, para fins de se analisar o mantimento
da vida com qualidade, ainda que isso revele-se aguardar seu decurso
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natural, mas sempre almejando um olhar mais fraterno e solidário.

Palavras-Chave: Cuidado Paliativo. Dignidade pessoa humana.
Qualidade de Vida.

ABSTRACT

The scope of this study is to provide a reflection on the need to
regulate some health issues in order to offer protection to the
professional exercise of physicians, nurses and other related subjects.
In this sense, the modality of palliative care will be presented for
patients who undergo intensive treatments and who are in a state of
irreversibility of some disease. Such care, not yet regulated by law,
are very lacking in information and knowledge, revealing
precariousness in their use. The principle of the dignity of the human
person will appear as a paradigm, also, for the purpose of analyzing
the maintenance of life with quality, even if this proves to await its
natural course, but always aiming for a more fraternal and supportive
look.

Keywords: Palliative Care. Human´s Dignity. Life´s quality.

1. INTRODUÇÃO

Alguns assuntos apresentam-se para o Estado como um grande
desafio; tanto no sentido de sua alta complexidade como no sentido
de ser uma temática que enfrenta tabus envolvendo identidade
cultural, religião, opiniões pessoais, entre outros.

A bem da verdade, a Constituição Federal de 1988 está alicerçada
em alguns fundamentos como por exemplo a “dignidade da pessoa
humana”. A olhos nus, pensar em dignidade é pensar em pensar em
modalidade de princípio supremo, demandando a necessidade de
restringir outros princípios, outros direitos, para o seu pleno
exercício.

Assim, sendo um princípio supremo, ou seja, superior aos demais
(se é que assim podemos classifica-lo, ante a sua importância no
cenário da democracia – em especial brasileira) deverá sempre ser
colocado como norteador, como paradigma. Logo, pairando a dúvida,
remete-se a essência do princípio da dignidade da pessoa humana.
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Fatalmente, (e não poderia ser diferente graças a dificuldade
de enfrentamento do tema por causar dor e angústia) na
concretização do princípio da dignidade da pessoa humana leva-se
em consideração a liberdade dos indivíduos, uma vez que todos
nascem livres e em igualdade de direitos; por derivação, surgem as
liberdades de escolha. Viver com dignidade é uma espécie de
afirmação já conhecida; mas e morrer com dignidade, também o é?
E o que vem a ser morrer com dignidade?

O presente artigo não pretende esgotar a discussão filosófica a
respeito dos questionamentos feitos acima por não ser o objeto de
análise; o escopo principal é a necessária apresentação dos cuidados
paliativos como uma forma de proporcionar aguardar pelo decurso
temporal natural da vida, com dignidade. Nesse sentido, leia-se,
com amor, fraternidade, compreensão, entre outros.

Ocorre, porém, que nem tudo é tão óbvio quanto parece vez que
os cuidados paliativos muitas vezes são confundidos com outras
práticas que no Brasil são proibidas por lei. Eis o cenário perfeito
para litígios diversos ou, em alguns casos, abandono da terapia por
temor de sofrer prejuízo profissional.

Daí a necessidade de se buscar a regulamentação dos cuidados
paliativos, para que seja utilizado com segurança pelos profissionais
da saúde sem a preocupação de, mesmo confiante nas técnicas
profissionais que estão sendo empregadas, serem confundidas com
outras técnicas proibidas no Brasil.

Para tanto, se faz necessário políticas de saúde que visem os
aspectos éticos e legais voltados ao cuidado paliativo em todo o
território nacional e interligando essa atenção especial com o
princípio da dignidade da pessoa humana para que não seja infringido
ou simplesmente deixado de lado como muitos tentam fazer
direcionando o objetivo ao interesse pessoal quando na realidade
devemos pensar no coletivo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Aspectos preliminares. Definições técnicas

A ética profissional descrita por Halina Bortnowska na obra “Ética
da cura e ética da atenção” faz uma contextualização utilizando-se
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do modelo hipocrático, no qual tem como base o forte acento
paternalista e a ética da atenção, modelo este que pôde ser
fortificado na década de 60 onde os códigos de ética profissionais
reconheceram o mesmo e trazendo, portanto, o enfermo como agente
autônomo do cuidado, mudando assim todo o conceito de bioética
conhecida (MATSUMOTO, 2012).

Com isso, observa-se uma mudança no cenário quanto ao modelo
de atenção à saúde pela presença da relação gerada a partir do
reconhecimento do indivíduo como parte autônoma que tem
capacidade de se impor na relação médico-paciente, com o intuito
de manter sua escolha e dignidade frente aos inúmeros dilemas,
inclusive os presentes no final de sua vida. (GÓEZ, CORDOBA, 2016)

O cuidado paliativo, tema de extrema importância frente à
contemporaneidade, traz essa vertente que, por conseguinte,
especifica toda assistência como sendo focada no indivíduo e não na
doença que este possui naquele momento. (CARVALHO. 2018)

Sob o mesmo ponto de vista, a OMS (WHO, 2002) definiu o cuidado
paliativo como sendo:

Uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes e
familiares no contexto de uma doença grave e ameaçadora da vida, por meio
da prevenção, do alívio do sofrimento, da identificação precoce e do
tratamento impecável da dor e de outros sintomas e problemas físicos,
psíquicos, sociais e espirituais.

Assim, partindo do entendimento que a etimologia da palavra
saúde vem do sânscrito sarvan, que traz o sentido de totalidade
(também chamada de holística), em seus aspectos socioculturais,
físicos, espirituais, e até mesmo mentais, identificamos o instante
que há uma ruptura pela manifestação da dor e do sofrimento,
devendo ser acolhidos com compaixão, sobretudo, em seu processo
de terminalidade e morte ativa, como explicitado por Farber (2013),
para que possamos visualizar o sentido intenso que a fragilidade da
vida contém.

Reforçando a bioética no cuidado paliativo voltada à autonomia,
fundamentada no princípio da beneficência onde o desenvolvimento
de ações em razão da melhora da qualidade de vida do indivíduo e
de sua família se dá por meio de uma manutenção e reafirmação da
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dignidade durante o processo saúde-doença, sendo precisa e
estendendo-se ainda à fase de luto. (MATSUMOTO, 2012)

2.2 Material e métodos

Realizada revisão de literatura nas bases de dados BDENF, LILACS
E SCIELO por meio dos descritores da saúde: Cuidado Paliativo,
aspectos bioéticos e legais, finitude. Foram considerados critérios
de inclusão artigos relacionados ao tema, disponíveis na integra dos
últimos. Foram selecionados ainda livros e manuais específicos
destinados aos cuidados paliativos. Foram excluídas teses e
dissertações, artigos não disponíveis na integra e que não tivessem
relação com a dignidade humana e o cuidado paliativo. Buscou-se
analisar o ano de publicação, o tipo de estudo e os principais
resultados e conclusões dos estudos abordando o processo ativo de
morte, com preservação da dignidade humana dentro do cuidado
paliativo.

2.3 Resultados e discussão

A partir da busca inicial foram identificados na BDENF e LILACS
os artigos encontrados não apresentaram relevância com a temática
abordada envolvendo as questões éticas e bioéticas envolvidas na
preservação da dignidade humana durante o cuidado paliativo.

Na base de dados da SCIELO somente três apresentaram
relevância com a temática. Foram então consultadas legislações,
portarias e resoluções ministeriais, além de manuais e livros
específicos sobre o cuidado paliativo.

Diversos estudiosos e pesquisadores já ressaltam uma mudança
do modelo de atenção à saúde restrita e reduzida somente ao
biológico, pois não resgata o aspecto humano, espiritual e
biopsicossocial dos sujeitos. Nesta mesma percepção, o Ministério
da Saúde discorreu sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde:

“É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter garantido todos os
procedimentos médicos para preservação de seus valores éticos, culturais e
religiosos, o bem-estar psíquico e emocional, a escolha do local de morte e o
recebimento de visita de religiosos de qualquer credo.” (BRASIL, 2009)
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O cuidado paliativo entra neste cenário através de um movimento
ocorrido na medicina contemporânea, emergindo de um
embasamento e fundamentação que se dá pela compaixão,
integrando o paciente e sua família como uma unidade, não
rejeitando suas diversificações, porém, fundamentando-se na
indicação e no conhecimento de cada fase evolutiva do processo
envoltório da doença.  (BURLÁ; PY, 2014)

Com base na Organização Mundial da Saúde, indica-se o cuidado
paliativo desde o diagnóstico da doença, momento considerado
propício para discorrer paralelo ao tratamento modificador que visa
a diminuição do impacto causado pela patologia. Ele vai ganhando
mais importância conforme a evolução da doença, até que se
transforme na única terapêutica indicada durante o processo ativo
de morte. (CARVALHO, 2019)

Sabemos da importância dada pela Constituição Federal ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Sob este viés é que
devemos nos colocar dispostos a pensar na situação envoltória ao
cuidado paliativo. Garantir a inviolabilidade da vida é um tópico
que muitos se preocupam em discutir afim de especificar lados
certos ou errados do imenso carrossel que é a existência humana.
No entanto, a oferta da dignidade não é mera condição, mas sim
um dever do Estado.

Ocorre, porém, quando nos referimos a possibilidade de alguém
escolher os meios que lhes são mais favoráveis para obtenção do
tratamento médico que permita sua vontade sobre os momentos
que precedem ao fim que infelizmente já lhe é esperado. Vale
ressaltar que a dignidade da pessoa humana trata-se de uma
qualidade intrínseca de cada ser humano, o distinguindo e dando-
lhe capacidade para ser merecedor de mesma consideração e respeito
seja por parte da comunidade ou do Estado como um todo, implicando
também em uma complexidade de deveres e direitos fundamentais
que viabilizem a segurança dos indivíduos enquanto participante
exemplar à configuração de uma sociedade.

Qualquer ato de cunho degradante e desumano é explicitamente
represado pelo texto constitucional, uma vez que as condições
existenciais mínimas para uma vida saudável, além da propiciação e
promoção de uma  participação ativa nos destinos da própria
existência e essência, dadas em favor de uma vida adequada dentro
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do que for viável no presente momento é de extrema importância
para expressar os preceitos apresentados pela Carta Magna em seus
vários artigos, mas em especial no art. 1º, inciso III, da CF/88.

Assim, vejamos o que Flávia Piovesan diz (2000, p. 54):

A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio matriz da
Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a
interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e Garantias
Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora “as exigências de
justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema
jurídico brasileiro (2004).

Nesse sentido e utilizando-se da observância sob qual se põe o
direito e suas ramificações é que torna-se necessário a
regulamentação das práticas paliativas de cuidados aos sujeitos
acima referidos reforçando o caráter fundamental que serve como
alicerce de todo o ordenamento jurídico brasileiro, não havendo
meios de ser mitigado para que não ocorra instabilidade no regime
democrático pátrio, conferindo, portanto, um caráter absoluto.

Devemos lembrar que a princípio que o mundo é formado por
forças divergentes que se contrapõem e que é exatamente por esse
motivo que as mesmas se aproximam. Realizar um paralelo com a
situação da norma legal e da necessidade a ser suprida considerando
individualmente suas particularidades para em uma ocasião oportuna
agrupá-las é o que a demanda almeja, de modo que atenda aos mais
diversos parâmetros discutidos para que a intolerância não se
transforme em palavra de ordem.

Partindo deste discernimento, torna-se possível elencar como
principais norteadores da assistência no que tange ao cuidado
paliativo as esferas de prevenção e controle de sintomas, intervenção
psicossocial; análise do paciente e da sua estrutura familiar enquanto
um artifício de cuidados mais elucidados, baseando-se na autonomia
e do trabalho em equipe multiprofissional mais assertivo para cada
caso em acompanhamento.

Uma consolidação desta serventia se dá pelo disposto do Conselho
Federal de Medicina, sob nº 1995/12, intensificando também a
autonomia da vontade do paciente, ao passo que confere as chamadas
diretrizes antecipadas pelo texto contido em seu artigo 1º:
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Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia
e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos
que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de
expressar, livre e autonomamente, sua vontade (2012).

O Conselho Federal de Enfermagem também dispõe o cuidado
paliativo, onde em conjunto à equipe multidisciplinar, em seu artigo
48, parágrafo único, assegura “o conforto, físico, psíquico, social e
espiritual”, respeitando e valorizando o paciente e sua família, ao
passo que torna mais humano e digno o tratamento de doenças
oncológicas, cardiopulmonares e neurodegenerativas. (COFEN, 2017)

Em 2018, o Ministério da Saúde do Brasil por meio da resolução
n° 41 dispôs sobre as diretrizes do cuidado paliativo em todo território
nacional, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,
2018) juntamente com o Conselho Federal de Enfermagem, através
da resolução 564/2017, aprovando o novo código de ética profissional
no qual em seu capítulo II, art. 42, abordou a questão da autonomia
do paciente em conformidade com seu representante legal, devendo
o profissional de enfermagem respeitar as iniciativas tomadas, de
forma livre e esclarecida, levando em consideração os princípios
éticos e legais, reforçando mais uma vez a preservação da autonomia,
assim como, da preservação da dignidade humana. (COFEN, 2017).

3. CONCLUSÃO

Em virtude dos fatos apresentados, seria o mantimento de um
princípio Constitucional atrelado às questões médicas a alternativa
de conferir ao paciente quando o mesmo ainda estiver em plenas
condições quanto as faculdades mentais e de discernimento, o direito
de se expressar frente ao tratamento que anseia ou não receber
quando for comprovado se encontrar em estágio de irreversibilidade
da doença e debilitação perene.

Diante do exposto, portanto, compreendemos que assim como
ofertado pela Lei nº 8425/2019, art. 2º, considera-se descrição de
cuidados paliativos acertados:

Os cuidados que podem e devem ser oferecidos o mais cedo possível no curso
de qualquer doença crônica potencialmente fatal, com o objetivo de garantir
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uma abordagem que melhore a qualidade de vida de pacientes e de suas
famílias, na presença de problemas associados a doenças que ameaçam a
vida, mediante prevenção e alívio de sofrimento, pela detecção precoce e
tratamento de dor ou outros problemas físicos, psicológicos, e sociais (2019).

Ou seja, observamos que todo o cuidado, acolhimento e amor
são remédios fundamentais na abordagem paliativa. E
compartilhando da mesma visão é que entende-se as intervenções
como podendo ser ofertadas nos três níveis do sistema, sendo,
primário, secundário e terciário, que não seja tão tecnológico e cheio
de recursos como um hospital, primeiro porque não há necessidade
real e segundamente possa faltar condições e artefatos para o cuidado
minucioso, como a casa da pessoa nas partes em que os familiares
talvez não tenham meios de cuidar ainda que muito desejem, já que
prática é multidisciplinar, podendo, além do médico, contar com
equipe de enfermagem, assistente social, fonoaudióloga,
fisioterapeuta, psicólogo, medicina integrativa, assistência de
capelania e terapia de acordo com o que lhe acomete.

Ademais, medidas indispensáveis devem ser tomadas para o
endossar em concordância com o disposto pelo ordenamento jurídico
brasileiro para certificar que tais pessoas realmente possam ser
auxiliadas de acordo com o que merecem, pois o valor de uma vida
independente do estágio em que se encontra sempre será fomentado
como maior tutela firmada.
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RESUMO

O presente artigo tem como propósito explicar sobre crimes
cibernéticos, visando os crimes comuns que atualmente estão sendo
praticados por meio da internet, são eles os crimes contra a honra que
ganharam um aumento significativo nos crimes virtuais, neste passo
iremos trazer uma análise da aplicação penal, as leis específicas que
dão suporte as vítimas,  decorrente dessa ação os danos causados por
esses atos ilícitos e no presente artigo utilizou-se do método dedutivo,
valendo-se  de legislação doutrina, artigos e demais trabalhos pertinente
ao assunto proposto, conclui se que os delitos mais comuns que estão
sendo praticados pela internet já eram previsto bem antes do mundo
digital e hoje a internet está sendo um meio adicional para essa prática.

Palavras-chave: Crimes contra a Honra, Internet, Aplicação Penal.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to explain cybercrimes, aiming at the
common crimes that are currently being practiced through the internet,
they are the crimes against honor that have gained a significant increase
in virtual crimes, in this step we will bring an analysis of the criminal
application , the specific laws that support the victims, as a result of
this action, the damages caused by these unlawful acts and in this
article the deductive method was used, making use of doctrinal
legislation, articles and other works pertinent to the proposed subject,
it is concluded that the most common crimes that are being practiced
on the internet were predicted well before the digital world and today
the internet is being an additional means for this practice.

Keywords: Crimes against Honor, Internet, Penal Application.

1. INTRODUÇÃO

Os crimes cibernéticos também conhecido como crimes virtuais
é praticado por hackers que utilizam a internet como meio para a
prática desses crimes com a finalidade de conseguir dinheiro, tanto
por ameaças, invasão ilícita ou atingir a Honra e consequentemente
o psicológico dos usuários.

Tendo em vista, que a utilização do meio digital é presente em
toda sociedade esses crimes se tornaram mais frequentes nas redes
sociais, contas bancárias, acesso a dados pessoas que expõe a vítima
a situações vexatórias e supressão econômica.

Diante disso nossa Legislação criou duas Leis que tipificam os
crimes na internet, alterando o Código Penal em 2012, instituindo
penas para crimes de invasão de computadores, instalação de vírus
ou códigos para roubos de senhas e dados pessoais, sem o
consentimento do titular.

Em consequência da internet nos trazer conhecimento, ela se
tornou um meio adicional para a prática de crimes já existentes,
facilitando a execução desses delitos indiretamente, dificultando
descobrir a identidade do criminoso para punição cabível.

O presente artigo utilizou-se de método dedutivo valendo de
legislação e doutrina, busca trazer à baila sobre crimes contra a
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Honra praticados por meio da internet, portanto a seguir para melhor
entendimento passasse a falar sobre Crimes Cibernéticos.

2. Crimes Cibernéticos

A internet chegou no Brasil, no ano de 1988, e foi ganhando espaço
na vida de muitos brasileiros, hoje está tão presente que é praticamente
impossível viver sem nós proporcionando sem saímos de casa um acesso
ilimitado. A internet é utilizada como meio de interação e comunicação
e por conseguinte estão surgindo os crimes virtuais, como já disse o
físico alemão Albert Einstein “Se tornou aparentemente óbvio que nossa
tecnologia excedeu nossa humanidade” (EINSTEIN,1951).

Frase está dita no passado século XX, que já previa o que
aconteceria em nosso século atual, principalmente com a evolução
da tecnologia e a criação da internet, surgiram os crimes virtuais
também conhecidos como crimes cibernéticos (cibercrimes).

Neste passo, os crimes cibernéticos são praticados na figura de
dois indivíduos, hackers e crackers com alta habilidade em
informática, capazes de invadir sistemas, disseminar vírus, roubar
dados pessoais, acessar a informações confidenciais, falsidade
ideológica, e ofender a honra entre outros.

Em primeiro lugar temos a diferença entre eles para melhor
entendimento, os hackers são os mais conhecidos e muitas vezes
são contratados por empresas para proteger as redes bancárias,
utilizam seu conhecimento para o “bem” mesmo se tratando de atos
ilícitos, eles invadem sistemas para descobrir falhas e soluciona-las
para obter uma melhor proteção bloqueando o acesso de invasores,
para Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas:

O hacker é considerado o intruso do mundo virtual. A invasão dos Sistemas
alheios, pelo hacker, geralmente deve-se a um mero desejo de demonstração
de sua perícia em informática e à curiosidade. Normalmente, não possui um
ilícito específico. Todavia, sua conduta, por si só, já é considerada ilícita.
Seu conhecimento lhes permite avaliar as falhas de um Sistema e violá-lo (DE
INELLAS, 2004, p. 15)

Em face desse ato, se tem os hackers que utilizam seu
conhecimento para se auto beneficiar, esses são chamados de
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crackers a versão que propaga vírus, invade computadores ou
qualquer outro aparelho ligado à rede com a intenção de danificá-lo
ou modificá-lo para seu proveito. Com esse entendimento, fala-se a
seguir sobre a proteção jurídica para esses crimes propriamente ditos.

2.1 Leis Especificas para os Crimes Cibernéticos no Brasil

No ano de 2012 foram sancionadas duas leis que vieram acrescentar
nosso Código Penal, instituindo penas especificas para esses crimes
do mundo digital. Em primeiro lugar foi a Lei nº 12.737/2012 Lei dos
Crimes Cibernéticos, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, que
tipificam delitos cibernéticos atos como invadir computadores, roubar
dados pessoas, senhas de usuários e divulgar informações sigilosas.

Trata- se de uma novidade penal, que preencheu as lacunas que
permitiam a impunidade de condutas indesejadas. Acrescentou-se
ao Código Penal os artigos 154-A,  154-B e 298.

Nesta esteira, temos a Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da
internet, sancionada em 2014, que regula os direitos e deveres dos
usuários. Ela protege os dados pessoas o direito de privacidade, sendo
possível essa quebra de dados e informações pessoas existentes em
redes sociais ou sites mediante ordem judicial.

Ressalta-se que uma das grandes inovações dessa lei foi a retirada
de conteúdo do ar. Uma vez que antes não havia uma lei específica
para esse procedimento, sendo agora necessário para retirada de
conteúdo do ar ordem judicial, salvo em casos de postagens de fotos
intimas por vingança (pornografia por vingança) a vítima com sua
intimidade violada pode diretamente solicitar a retirada desse
conteúdo no site que foi publicado.

    2.2 Dos Crimes Contra Honra

A legislação brasileira se preocupou em tutelar a honra objetiva
e subjetiva, o Código penal por sua vez cuida dos delitos que ofendem
a honra, bens imateriais da pessoa. Quanto a objetividade do bem
jurídico protegido visa a imagem o que as pessoas pensam sobre o
indivíduo, tutelando a qualidade moral, física, intelectual, dentre
outros, que a pessoa tem.
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Neste passo, a subjetividade é o conceito que o próprio indivíduo
tem sobre si mesmo sua autoimagem. Portanto, a calunia e a
difamação atingem a honra objetiva e a injúria atinge a honra
subjetiva nesse sentido, descreve Prado:

A honra, do ponto de vista objetivo, seria a reputação que o indivíduo desfruta
em determinado meio social, a estima que lhe é conferida; subjetivamente,
a honra seria o sentimento da própria dignidade ou decoro. A calúnia e a
difamação atingiriam a honra no sentido objetivo (reputação, estima social,
bom nome); já a injúria ofenderia a honra subjetiva (dignidade, decoro)
(PRADO, 2008, p. 213,).

Nesse sentido, conceitua Cleber Masson (2011, p. 184):

A injúria qualificada, assim como os demais crimes contra a honra, reclama
seja a ofensa dirigida a pessoa ou pessoas determinadas. Destarte, a atribuição
de qualidade negativa à vítima individualizada, calcada em elementos
referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, constitui crime de injúria
qualificada (CP, art. 140, § 3º). Esse crime obedece às regras prescricionais
previstas no Código Penal.

Nesse sentido, a Carta Magna de 1988, elencou a importância da
Honra do indivíduo em seu Art. 5, X, CF como Direito Fundamental:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação; (BRASIL,1988,)

Por sua vez o código Penal é o responsável por trazer as penas
cabíveis dos crimes contra a Honra, elencados no Art. 138- Calunia,
a falsa imputação a alguém de um fato definido em lei como crime,
pena seis meses a dois anos de prisão e multa.

  O artigo 39 preconiza que “difamação, a imputação a alguém
de fato ofensivo a sua reputação, pena detenção de três meses a um
ano e multa” e o artigo 140 “Injúria, injuriar alguém ofendendo a
sua dignidade ou decoro, pena detenção de um a seis meses ou
multa”, podendo ser praticados por qualquer pessoa (sujeito ativo)
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e a vítima sendo a pessoa que teve sua Honra afetada (sujeito passivo)
(BRASIL, 1940).

Com isso, compreende-se a importância que a dignidade e a Honra
têm para o indivíduo no meio social, sendo de extrema importância
a proteção desse bem imaterial tutelado. Portanto, a seguir fala-se
desses crimes comuns praticados por um meio adicional

2.3 Dos Crimes Contra a Honra em ambiente Virtual

Como elencado acima, internet nos últimos anos se tornou
essencial na sociedade, proporcionando o conhecimento e a
comunicação com outras pessoas, através de redes sociais (facebook,
Instagram, dentre outros), sites de relacionamentos, que se tornaram
parte do dia a dia das pessoas.

Por outro, lado esse avanço da tecnologia se tornou o lugar ideal
para práticas de crimes, uns dos mais cometidos atualmente são os
crimes de calunia, difamação e injúrias, crimes esses já existentes,
mas que ganharam um meio adicional para sua prática.

   Neste sentido  os crimes virtuais são classificados em três tipos,
os puros ou próprio que visa qualquer conduta ilícita que ataque o
computador podendo ser na parte física ou em seu sistema(hardware),
nesse crime como sujeito ativo temos os Cracks, indivíduos com alta
habilidade em informática, que utiliza seu conhecimento para se
beneficiar.

 Os crimes mistos, que utilizam como meio a internet para
práticas delituosas, têm como finalidade atingir algum bem da vítima,
como acesso a senhas de redes sociais, informações confidências.
Esse tipo de crime é praticado também pela figura do Cracks, mas
em alguns casos existe a presença de um terceiro, que contrata esse
especialista para prestar esse serviço, possibilitando que esse terceiro
possa acessar a rede social para prática contra a honra do indivíduo.

Tal cooperação da prática da conduta delitiva, por meio da
coautoria se enquadra concurso de pessoas, uma vez que foi praticado
por mais de uma pessoa. Vale ressaltar, que o indivíduo que
simplesmente realiza o acesso, também está cometendo um crime.

E por fim, os crimes comuns ou impróprios, que já estão
tipificados em lei, mas que utilizam a internet como uma mera



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      175

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ferramenta para sua prática, que atinge todo bem jurídico tutelado,
neste sentido, entende-se Damásio de Jesus;

Os crimes eletrônicos impuros ou impróprios são aquele em que o agente se
vale do computador como meio para produzir resultado naturalístico, que
ofenda o mundo físico ou o espaço “real”, ameaçando ou lesando outros
bens, não computacionais ou diverso da informática (DAMASIO, 2007)

Contudo, se percebe que os crimes eletrônicos estão mais frequentes
e se estenderam são divididos entre os crimes Cibernéticos exclusivos
já existentes e os crimes comuns propriamente ditos, com mudança
em sua prática, sendo praticados por meio da internet que facilita a
sua propagação e juntamente dificulta o conhecimento do indivíduo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho procurou-se abordar a utilização da internet
para condutas típicas como crimes contra a honra, crimes já
tipificados em lei, mas que ganharam um novo meio para sua prática.

Como elencado o avanço da tecnologia se tornou bastante
significativa, tornando a questão de crimes cibernéticos mais
frequentes, pela facilidade de acesso à internet, e pelo anonimato,
essa sensação de “impunidade” acaba atraindo criminosos para esse
ambiente virtual.

Neste passo, existe grande dificuldade em identificar a identidade
do criminoso, diferente do crime praticado na vida real, quando um
crime é praticado virtualmente demanda de muito mais tempo e
profissionais da área para encontrar o criminoso.

Portanto com essa dificuldade, a vítima acaba não tendo tantos
recursos, podendo os crimes vir a continuar com a prática do ato,
porque muito dos casos apenas fazer a denúncia não basta, pois, o
processo de investigação demanda tempo.

Sendo assim, tratar de crimes contra a honra por meio da internet
é falar de danos muito mais graves, danos psicológicos, danos físicos
a exclusão social. Pois se trata de um criminoso invisível, podendo
ser pessoas próximas ou não, em alguns casos levando a vítima a
atitudes extremas até mesmo o suicídio.
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Aduz, que a falta de impunidade pela tipificação, encoraja as
práticas de condutas ilícitas, remetendo a uma reflexão dos crimes
já tipificados, por meio virtual, que precisam de leis mais específicas,
que inibem condutas futuras, evitando danos maiores causados.
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RESUMO

O cenário econômico brasileiro atual traz à baila que a carga
tributária é extremamente alta e a desigualdade social aumenta,
muitas foram as tentativas de doutrinadores e especialistas para
que tal desigualdade diminuísse, desse modo, surge a necessidade
de discutir-se sobre a implementação ou não de um imposto
denominado de Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). Este trabalho
apresenta-se com algumas informações necessárias para a respectiva
análise ora mencionada utilizando-se de estudo de casos em
localidades de países no qual o IGF fora instaurado, para que enfim,
se possa realizar a presente pesquisa como modo de viabilidade de
aplicação no país.

Palavras-chave: Direito. Imposto. Viabilidade.
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ABSTRACT

The current Brazilian economic scenario brings to the fore
that the tax burden is extremely high and social inequality
increases, often as indoctrinators and specialists so that such
inequality decreases, thus the need arises to discuss whether or
not to implement a tax called the Big Fortune Tax (IGF). This
work presents some necessary information for the analysis or
the mention using the case study in localities of countries in
which the IGF has been established, so that, in short, this
research can be carried out as a way of feasibility of application
in the parents.

Keywords: Right. Tax. Viability.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo central realizar a análise
do Imposto sobre Grandes Fortunas com o intuito de verificar a
possibilidade de sua implementação no sistema de impostos brasileiro
como meio de arrecadação de tributos. A União permanece inerte
sem que haja até o momento qualquer instituição de Imposto sobre
Grandes Fortunas no país, sendo necessária tal pesquisa para verificar
a viabilização de tal tributo.

Ainda, nesta linha de raciocínio, vê-se que a criação da lei
complementar para instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas
no Brasil torna-se imprescindível, pois, trata-se de tributo cuja
natureza estará focada no patrimônio, no qual incidirá sobre tais
grandes fortunas, tratando-se, assim, não de simples implementação
de tributo, o IGF, mas sim, demonstrar que sua criação é de extrema
importância, pois, com tal imposto será possível realizar um equilíbrio
na distribuição de renda.

Para tanto, serão utilizados meios de pesquisa que enaltecem a
ciência como revisão bibliográfica, revistas e artigos científicos,
gráficos, direito comparado em plano internacional de modo que o
objetivo no meio social desta monografia seja alcançado e justificado
como meio de viabilização da tributação como instrumento na
sociedade através da distribuição de renda no país.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de Literatura

2.1.2 O imposto sobre grandes fortunas em análise como um
novo paradigma

Sob o prisma de um novo paradigma compreende-se que este
vem para algum tipo de melhoramento, seja econômico, social,
socioeconômico ou outro.

2.1.2.1 Definição

Disposto no artigo 153, VII da Constituição Federal, o Imposto
sobre Grandes Fortunas, também conhecido como IGF, é espécie de
tributo na qual possui incidência sobre grandes patrimônios, isto é,
embora, saiba-se que este é um imposto federal, não é possível sua
utilização, visto que, devido ao fato de ser um imposto federal,
apenas a União tem competência para instituí-lo, através de lei
complementar que não foi aprovada até os dias atuais.

Alguns doutrinadores, tendem a afirmar que o tributo supracitado
não foi criado pelo simples fato de que as grandes fortunas estão
representadas dentro do próprio parlamento, outros doutrinadores,
no entanto, afirmam que, se houver a criação deste imposto, as
grandes fortunas seriam retiradas do país e assim, não haveria queda
na renda.

Isto é, caso a União instituísse este tributo, uma pessoa que
possui patrimônio que seja considerado como grande fortuna pagaria
tal imposto sobre base da totalidade de seus bens, porém diversos
projetos de lei para sua instituição foram apresentados ao Senado,
mas nenhum deles foi aprovado, desse modo sendo necessária sua
exposição como meio de análise.

2.1.2.2 Projetos de Lei que passaram pelo legislativo no Brasil

Ao longo dos anos, desde a criação da Constituição Federal, na
qual foi acrescentado o IGF, diversos projetos foram encaminhados
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ao Senado, como PLP 162/89, PLP 108/89, PLP 208/89, PLP 2018/
90, PLP 277/08 e PLP 183/19, sendo que nenhuma delas passou e
que a última, de 2019, encontra-se ainda em processo de votação,
sendo passível ou não de aprovação, assim, estuda-se a partir deste
tópico os aspectos do IGF, bem como discute-se sua inclusão e possível
melhoria de renda no país.

2.1.2.3 Experiências estrangeiras com o Imposto sobre Grandes
Fortunas

Para tal análise, foram escolhidos alguns países da américa do
Sul, sendo eles: Argentina, Colômbia e Uruguai. E da Europa, sendo
eles: França e Espanha.

Os países condizentes à América do Sul, foram escolhidos
devido à sua localização geográfica ser próxima ao Brasil e também
devido a semelhança da situação econômica. Já os países
pertences ao continente Europeu, foram escolhidos por terem sido
países onde as implementações do Imposto sobre Grandes Fortunas
deram maior repercussão. Assim, compreende-se que estes não
foram os únicos países que implementaram o Imposto sobre
Grandes Fortunas, diversos outros tiveram, tais como: Itália,
Noruega, Hungria, Suíça, Islândia, Luxemburgo, dentre tantos
outros.

2.1.2.3.1 Argentina

O “Impuesto sobre los Bienes Personales” é um imposto
semelhante ao Imposto sobre Grandes Fortunas, e foi instituído
na Argentina em 1973, onde seu nome em tradução ao pé da
letra significa: Imposto sobre os Bens Pessoais. Este imposto
surgiu no país para substituir o Imposto sobre Heranças e desde
sua criação, sofreu diversas mudanças em relação à sua base de
cálculo e suas alíquotas progressivas. Segundo a Nota Técnica
(2011), houve no país um aumento notável das arrecadações do
imposto desde 1996 até 2010. A arrecadação foi tanta que passou
de 1 trilhão de pesos argentinos em 1996 para 5,1 trilhões em
2010 (valores de 2011).
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2.1.2.3.2 Colômbia

Na colômbia, o imposto similar ao IGF, foi instituído e extinto
algumas vezes. Assim, surgiu pela primeira vez em 1986 com o nome
de “Impuesto al Patrimônio” e foi extinto em 1991. Após um tempo
sem sua existência, foi reintroduzido ao sistema financeiro do país,
só que desta vez por um tempo determinado (2003 a 2006), sendo
prorrogado por duas vezes, fazendo assim, que sua existência fosse
até o ano de 2018, nos termos da “Ley 1739”, a qual criou em 2014,
o “Impuesto a la Riqueza”, que corresponde ao que era o “Impuesto
al Patrimonio”, por meio do artigo 292-2 do Estatuto Tributário do
País. Atualmente, a tarifa de incidência prevista para o ano de 2020
é 1% para um patrimônio líquido igual ou superior a cinco mil pesos
colombianos, ou o equivalente a US$ 5 bilhões de dólares.

2.1.2.3.3 Uruguai

O “Impuesto al Patrimonio”, está previsto na Constituição do
Uruguai desde 1989 e tem como fato gerador a renda líquida da
riqueza superior a dois milhões, duzentos e dez mil pesos uruguaios.
Este imposto possui uma regra progressiva fiscal com alíquotas que
variam de 0,7% a 2,0% para os contribuintes residentes no país, sejam
eles pessoas físicas ou jurídicas. Já para os não residentes, a alíquota
é fixa, de 1,5% e por fim as instituições financeiras também
contribuem, com uma alíquota de 2,8%. Vale ressaltar ainda que,
para tal imposto, é permitida a realização de aplicações anônimas,
porém a alíquota para este tipo de operação é maior (3,5%), bem
como dedução de doações efetuadas em favor de universidades de
50% da quantia paga a título de imposto de renda e igual ao percentual
do valor das residências.

Segundo Nota Técnica (2011), este imposto agregou no período
de 1996 e 2010 um percentual entre 4,1% e 6,5% da receita total
arrecadada pelo governo. Houve também, nesse mesmo período,
um aumento significativo, de aproximadamente cinco bilhões
setecentos milhões de pesos urugu1aios, se comparado o ano de
1996 com o ano de 2010 em consideração aos valores arrecadados
pelas pessoas físicas e jurídicas.
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2.1.2.3.4 França

Surge em 1981, durante o governo Mitterand, o imposto ISF (Impôt
de solidarité sur la fortune) ou em português “Imposto de
solidariedade sobre a riqueza” que trataria sobre as Fortunas do
país e a receita arrecadada através deste seria destinada como uma
renda mínima as pessoas de baixa renda. Tal tributo possuía sua
base de incidência os patrimônios superiores a três milhões de
francos, e ficou conhecido popularmente por “Robin Hood”. Em 1986,
foi extinto durante o Governo de Jacques Chirac, e restabelecido
em 1988, em novo mandato de Mitterand, só que desta vez, o imposto
surge com nova incidência tributária no valor de quatro milhões de
francos, porém sua arrecadação era de baixo valor, até que nos
últimos anos os valores das propriedades francesas aumentaram
significativamente.

2.1.2.3.5 Espanha

Surge em em 1977, o “Impuesto Extraordinário sobre el
Patrimonio de las Personas Fisicas”, com caráter temporário,
porém em 1991 tal imposto se tornou permanente no ordenamento
jurídico espanhol. Com o passar do tempo devido a ineficácia do
imposto, este foi extinto em 2008. Já em 2011, o mesmo volta ao
ordenamento através do Real Decreto-ley nº 13, com vigência
temporária, apenas para os anos de 2012 e 2013, no entanto,
veio a ser prorrogado primeiramente até 2015 e depois até 2016
e mais uma vez em 2017 com o objetivo de equilibrar o orçamento
do país. Diante desta situação de inserção do tributo, se tem
como características deste o limite de isenção, assim, menciona
Oliveira:

[...] que subiu de setecentos mil euros para dois milhões de euros, e a alíquota
mínima incidente, para os anos de 2012 e 2013 também foi mais elevada do
que a estabelecida pela lei 19/1991 (antes as alíquotas variavam entre 0,2%
e 2,5%, pelo Decreto-ley 13/2011 as alíquotas passam a variar de 1,3% a 2,5%).
(OLIVEIRA, 2017, p. 34).

Ainda, como bem detalhou Oliveira (2017, apud Humberto 2011):
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[...] o Decreto-ley 13 concedeu um abatimento de 300 mil euros aos imóveis
de residência”. A arrecadação do Impuesto sobre el Patrimonio representou
apenas 0,5% das receitas do governo em 2002. Apesar de a lei espanhola ser
bem elaborada, de o imposto contar com cerca de 900 mil declarantes e de
possui altas alíquotas, as causas da baixa arrecadação precisariam ser mais
bem investigadas. (OLIVEIRA, 2017, p. 34).

Desta forma, pode-se concluir que apesar do imposto ter sido
extinto, a Espanha continua a utilizá-lo para fins de equilíbrio econômico
do país, realizando as adequações necessárias para tal aplicação.

2.1.2.4 A importância do IGF como distribuição de renda no país

Notório se faz a incidência de tal tributo para que seja realizada
melhoria na distribuição de renda do país, evidenciando-se,
novamente a função social do tributo e a inserção do IGF como
instrumento da sociedade para melhoria do país.

2.1.2.4.1 Função social da tributação

Com a sociedade totalmente em situação de desigualdade financeira
desde seus primórdios, surgiu então a necessidade de se proporcionar
um equilíbrio, com isso, a Constituição Federal a respeito dos princípios
de ordem econômica e social, que tem como objetivo a redução das
desigualdades entre os entes desta sociedade, assim, foi-se necessário
fazer uma análise de qual seria a função social do tributo.

Pode-se dizer que a função social do tributo está ligada aos
princípios Constitucionais e aos princípios de ordem tributária, tais
como: Isonomia, Capacidade Contributiva, dentre outros, isto tudo,
como uma maneira de garantir a ordem econômica do país.

Assim, pode-se citar a questão político-tributária e a dimensão
social dita por Ribeiro: “A política tributária é o ponto crucial de
definição da estrutura da sociedade. Por isso, deve se examinar o
fenômeno da tributação em harmonia com a dimensão social do
homem. “ (RIBEIRO, 2008, p. 178/179).

Isto é a função social se baseia em um misto de princípios a
serem cumpridos, correspondendo esta, portanto, á
instrumentalização do tributo na sociedade.
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2.1.2.4.2 O IGF como instrumento na sociedade

O IGF, como mencionado anteriormente é tributo de grande
importância na sociedade, uma vez que, conforme demonstrado
outros países já o utilizam e tem grandes resultados, assim, passa-
se a exposição argumentativa sob a instituição do IGF no Brasil.

Desta feita, denota-se a importância do tributo, neste caso, o
Imposto sobre Grandes Fortunas para a manutenção e equilíbrio da
economia, além de proporcionar a possibilidade de uma maior
distribuição de renda para a classe mais baixa do país, diante disto,
passa-se a expor o porquê de tamanha importância a sua criação.

Conforme se demonstra, o jurista Lenio Streck, publicou em sua
página oficial do Facebook a resposta que o presidente do FENAFISCO
(Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital), Charles Johnson
da Silva Alcantara, em que o mesmo afirma que o Brasil possui 206
bilionários e que juntos possuem uma fortuna de mais de R$ 1,2
trilhão e que proporcionalmente estes pagam menos impostos que a
classe média dos pobres. Assim, se houvesse a instituição de um
imposto que tributasse esse valor em 3% teria um “caixa” positivo
de 36 bilhões anuais, valor superior ao orçamento de 1 ano de todo
o programa Bolsa-Família.

Sabe-se também, que a soma de toda a riqueza das famílias
brasileiras é de 16 trilhões de reais, e que quase metade deste
valor, ou seja, 8%, está nas mãos de apenas 1% das famílias. Diante
disto, se o país taxasse o patrimônio trilionário dessas famílias
em apenas 1%, seria possível arrecadar R$ 80 bilhões, o que
equivale ao valor de toda a receita estimada em 2020 para o
Estado de Minas Gerais, o segundo mais populoso do Brasil, com
mais de 20 milhões de habitantes, ou seja, teria uma quantidade
enorme de dinheiro creditando nos cofres públicos, o que viria a
ser distribuído nos setores bases da sociedade que são estão:
Saúde, Educação e Segurança, diminuindo a desigualdade social
que atualmente existe no país.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Mota publicou:

[...] Repete-se a defesa no sentido de que o Imposto sobre Grandes Fortunas
pode vir a constituir instrumento de alcance da justiça tributária no Brasil,
uma vez que permitiria, em tese, não só uma justa distribuição da carga
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tributária entre os contribuintes, mas também, maior distribuição de renda e
riqueza nacionais, o que permitiria, também, em tese, a redução das enormes
desigualdades sociais verificadas no país e, por consequência, a pobreza de
grande parte da população. (MOTA, 2010, p. 164/165)

Diante da situação narrada, tem-se diversos outros doutrinadores
que defendem que o IGF seria um ótimo mecanismo de melhorar a
distribuição de renda no país.

Assim, Corsatto diz:

A redistribuição da riqueza seria outro efeito benéfico do IGF, que funcionaria
também como instrumento de controle da administração tributária, mediante
o cruzamento de dados com base nas declarações da renda auferida, dos
bens para o IR ou o IGF e das parcelas do patrimônio consideradas para
tributações específicas. Haveria, assim, menor possibilidade de evasão de
diversos tributos. (CORSATTO, 2000, p. 97).

Silva (2016) apud Sousa (2016), também se manifesta a favor da
implementação do IGF, utilizando como base para a sua justificativa
a ordem política.

Analisando as variações do Imposto sobre Grandes Fortunas nos países que o
utilizam e nos que o utilizaram, podemos concluir que a introdução deste
imposto em nosso ordenamento jurídico poderia contribuir de maneira
significativa com o processo de estabilização econômica através de um sério
ajuste fiscal. [...] (GONÇALVES, 2016, n.p)

Assim, regulamentar a criação do IGF daria ao país, dentre vários
outros benefícios, mais informações sobre a realidade social em que
vivemos.

Corsatto diz ainda que, além do IGF contribuir para a
regulamentação da desigualdade social, “teria também utilidade
adicional de servir como subsídio para a fiscalização da arrecadação
do IR, bem como de outros impostos sobre o patrimônio, além de
combater a evasão fiscal, através do cruzamento de cadastros,
dados e informações tributárias.”. (CORSATTO, 2000, p. 98). Ante
ao exposto, entende-se que para a finalidade social e o crescimento
da sociedade como um todo, o IGF seria um grande colaborador o
desenvolvimento do para o país.
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3. CONCLUSÃO

A função social do tributo nada mais é do que a tributação como
instrumento na sociedade de modo que a população tenha o mínimo
de dignidade por meio da melhoria de distribuição de renda
proporcionada pela arrecadação de tributos, no caso em tela, os
impostos. Desta feita, levando-se em consideração a importância
de tributar e a importância de impostos para que seja possível
melhoria na destruição de renda, conclui-se pela instituição de um
novo paradigma, o Imposto sobre Grandes Fortunas proporcionando
ao país uma nova versão em distribuição de renda, assim como
evidenciou-se nesta pesquisa, instrumentalizando para tanto o
imposto na sociedade como melhoria de distribuição de renda.

Para tanto, é necessária sua institucionalização por meio de
projeto de lei que o incluirá na Constituinte brasileira e
posteriormente outorgará competência aos entes federados para sua
criação com um único propósito: melhoria da distribuição de renda
no país diante do cenário atual.
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RESUMO

O presente artigo por meio do método dedutivo, traz uma

síntese de todo o processo evolutivo criminalístico e tem por

objetivo analisar a finalidade da investigação criminal e das provas

periciais colhidas durante todo esse processo, assim como sua

relevância e eficácia em todo o processo penal. De modo a auxiliar

o juiz em seu livre convencimento, que deve ser minuciosamente

fundamentado, a prova pericial é o instrumento pelo qual é

possível chegar o mais perto da verdade real dos fatos, devido ao

seu caráter objetivo.

Palavras chave: Criminalíst ica; Invest igação criminal; Prova
pericial; Processo Penal.
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ABSTRACT

The present article, through the inductive method, brings a
synthesis of the entire criminal evolutionary process and aims to
analyze the criminal investigation and the expert evidence collected
throughout this process, as well as its obtaining and effectiveness in
the entire criminal process. In order to assist the judge in his free
conviction, which must be thoroughly substantiated, expert evidence
is the instrument by which it is possible to come as close to the real
truth of the facts, due to its objective character.

Keywords: Criminalistics; Criminal investigation; Expert proof;
Criminal proceedings.

1. INTRODUÇÃO

Ao versar sobre o tema, este trabalho busca através do método
indutivo abordar a criminalística desde seu surgimento e como esta
evoluiu para a aplicação que se tem hoje no sistema judiciário
brasileiro, afinal, qual a sua relevância, principalmente para aqueles
que atuam no direito?

Por meio de pesquisas de teses, artigo científico, de legislação
assim como de consultas bibliográficas, busca-se mostrar como a
prova pericial e a investigação criminal são essenciais no processo
penal brasileiro.

Assim investigação criminal tem como principal objetivo o
colhimento de materiais que sirvam de prova no que se refere à
conduta ilícita abordada na ação penal, para que esta tenha o mínimo
de materialidade, ao menos sobre a existência do crime e da autoria
ou participação do ato.

Logo, este material probatório é de suma de importância no
decorrer do processo e principalmente no momento em que o julgador
toma sua decisão, evitando assim injustiças num âmbito em que tais
são repulsivas.

Esse procedimento de investigação, em regra é reservado ao
inquérito policial, que precede o processo penal em si, deste modo
a investigação não é revestida das formalidades processuais, como
a aplicação do contraditório, isso porque, o sistema processual
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brasileiro é o sistema acusatório, e essa acusação está a cargo do
Ministério Público. Portanto a investigação e as provas periciais
colhidas têm caráter preparatório para a ação em si, para elucidar a
respeito dos elementos necessários, e para a formação do juízo.

Como já foi dito, a investigação busca apurar sobre a verdade
real dos fatos, seja ela obtendo indícios para a acusação do réu,
como também está a serviço da defesa do mesmo.

Já a prova pericial, é a ferramenta utilizada para demonstrar a
verdade de um fato, ferramenta esta que tem caráter cientifico,
que não prejudica ou beneficia o acusado com base em valores morais
ou regras subjetivas, mas sim, com base na experimentação e analise.
Por isso, esse tipo de prova tem grande importância na convicção do
julgador, como por exemplo o exposto no artigo 155 do Código de
Processo Penal.

Para que o juiz exerça esse livre convencimento, observa-se a
necessidade da materialidade quando ao delito praticado, ao menos
no que tange a autoria e a existência da conduta.

Sabendo da necessidade do juízo em corroborar a materialidade
delitiva dos fatos, três grandes correntes relativas as provas, são
essenciais, sendo elas: a testemunhal, a pericial (documental) e a
confissão. A prova pericial, por ter bases cientifica vem ganhando
força com o passar do tempo, assim como a evolução de suas técnicas.

2. ESTUDO CRIMINALISTÍCO

2.1 Criminalística e seu surgimento.

Antes de apresentar propriamente as características da prova
pericial, é importante entender o que vem a ser a Criminalística,
que teve uma primeira conceituação em 1947, pelo 1º Congresso
Nacional de Polícia Técnica (brasileiro), conceituando-a como uma
“disciplina que tem como objetivo o reconhecimento e a
interpretação dos indícios materiais extrínsecas relativos ao crime
ou à identidade do criminoso”.

Deste modo, não se deve confundir a Criminalística com a
Medicina Legal, embora tenham raízes em comum, a medicina legal,
que de certa forma é uma precursora da criminalística, que analisa
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os vestígios deixados na pessoa e que sejam intrínsecos ao crime,
enquanto a segunda é o meio mais abrangente, que além do “corpo”,
investiga o local e tenta se aproximar ao máximo do passo a passo
dos fatos ocorridos naquele crime.

Importante ainda salientar, que esse instituto está presente nas
civilizações desde seus primórdios. Obviamente não de maneira tão
elaborada, mas inerentes a necessidade do homem em buscar a
verdade.

Em meados do século XVIII a.C,, no Código de Hammurabi por
exemplo, o conjunto mais antigo de leis de que se tem registro, é
possível perceber através de vários de seus artigos que sua base
organizacional dependia de um tipo de investigação, podendo dizer
que esses resquícios podem ter sido o berço da criminalística. Veja
o artigo 116 deste código:

“Art. 116 - Se o prisioneiro morrer na prisão por mau tratamento, o chefe da
prisão deverá condenar o mercador frente ao juiz. Caso o prisioneiro seja um
homem livre, o filho do mercador deverá ser condenado à morte; se ele era
um escravo, ele deverá pagar 1/3 de uma mina em outro, e o chefe de prisão
deve pagar pela negligência”.

Para que se entenda se a morte do prisioneiro se deu por mau
tratamento, era necessário a realização de investigações, mesmo
que um tanto rudimentares, no entanto, estes resquícios utilizados
para solucionar crimes, sempre foram essenciais paras os moldes da
justiça, tento seu nascimento constatado como polícia de
investigação em Roma, instituindo no século LXXXII a.C., questores
parriciddi.

Paolo Zachias (1651), é considerado o pai da Medicina Legal, e
cujo instituto ficou encarregado de pesquisar, interpretar e analisar
tudo aquilo que fosse relativo aos fatos de um crime, e assim
continuou por muitos anos, até que no final do século XIX, uma
bifurcação começa a surgir. Hans Gross, de acordo com Carvalho
(2006), percebeu que a polícia da época utilizava métodos baseados
nos castigos corporais e que estes sozinhos, eram ineficazes para
encontrar a verdade dos fatos em uma cena de crime. A partir desse
momento, os indícios deixados pelos criminosos nos locais onde os
crimes ocorriam, começaram a ser estudados.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      193

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Diversos livros sobre o tema foram escritos, sejam eles, com
base cientifica, ou até mesmo os romances, como os famosos casos
de Sherlock Holmes, escritos por Sir. Arthur Conan Doyle, e publicado
pela primeira vez em 1887, onde “A Study in Scarlat”, conta como
um detetive e criminologista detalhista com a ajuda de seu amigo e
médico Dr. Watson, solucionam crimes. Embora o personagem não
tenha sido o primeiro detetive da história dos romances, foi escrito
pela necessidade em se ter um “herói” que fosse capaz de desvendar
através da ciência e estudos os diversos crimes, até então
insolucionáveis que lhes eram apresentados, fazendo um paralelo
com a realidade violenta da época e ascensão do trabalho
Criminalístico.

Com o passar dos anos e haja vista a importância desse trabalho,
as autoridades na década de 1950 começaram a solicitar esse tipo
de estudo, sendo intimamente associado ao Perito, que mostrou sua
imprescindibilidade durante a Segunda Guerra Mundial.

No Brasil, a Criminalística está intimamente ligada com a
Medicina Legal, se tornando um corpo de conhecimento próprio,
aprimorada por meio dos estudos realizados nas universidades. Até
o ano de 1964, tudo ia bem, no entanto com o golpe militar, que
dificultou e restringiu esse tipo de trabalho, dificultando seu
desenvolvimento, dando lugar a uma perícia autônomo e
intransigente.

Após o termino desse período sombrio, essa área de estudo voltou
a crescer de modo mais livre, embora atrasado, ganhando inclusive
destaque especial no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente
no Código de Processo Penal, e continua a crescer e se aperfeiçoar,
até os dias de hoje.

2.2 A prova pericial

A perícia é um dos meios de prova onde se tem maior
confiabilidade para a obtenção de evidencias, uma que são utilizadas
técnicas cientificas para efetuar o colhimento e a análise de provas.
Hoje, a prova pericial é indispensável ao processo penal, ao exemplo
do exame de corpo de delito, ferramenta tratada como prioridade
em infrações que deixam vestígios.
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Ao observar a legislação do brasil, é possível ver a importância
desse instituto, cada vez mais eficiente e intrínseco, a fim de evitar
contradições ao longo do processo, juízes optam por embasar suas
decisões nas provas periciais.

Na constituição federal de 1988, a fim de impedir a aplicação
injusta da lei ao acusado é demonstrado os direito e garantias
fundamentais do cidadão, como exposto no art. 5º, LVII: “ninguém
será considerado culpado até o transito em julgado de sentença penal
condenatória”, desse mesmo modo, a constituição garante o direito
à prova para dar as partes ferramentas e recursos suficientes para a
defesa do acusado e para a promotoria. Ao garantir a utilização da
prova pericial no processo, tem-se mais segurança a todos os
envolvidos, devido ao seu caráter cientifico é possível obter uma
maior veracidade dos fatos de forma isenta.

Oportuno salientar que normalmente a perícia é requisitada pela
autoridade policial, mas também pode demandar o magistrado, assim
como as partes. Sendo o corpo de delito, um dos exames mais
importantes, como exposto no art. 158 do código de processo penal:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado.

Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito
quando se tratar de crime que envolva: (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de
2018)

I - violência doméstica e familiar contra mulher; (Incluído dada pela Lei nº
13.721, de 2018)

II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.
(Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018).

Assim, como as demais modalidades de perícia, o exame de corpo
de delito é realizado pelo profissional perito, e como pode-se notar
não é possível que a confissão não pode suprir esse exame, visto que
a busca pela verdade real deve prevalecer.

Como visto, caso os tipos de provas fossem comparados, a
conclusão seria de que, a prova testemunhal torna-se frágil e de
pouca confiabilidade, do mesmo modo, a confissão, embora
atenuante, não pode ser a única para o desfecho de um processo,
pois esta pode ser obtida de modo improprio, como a tortura,
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chantagem, ou até mesmo como meio de atrapalhar a investigação
para que não se chegue no verdadeiro culpado, sendo a prova pericial
a mais confiável devido aos seus meios probatórios.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criminalística demonstra os métodos científicos que são
utilizados para elucidar os crimes e destaca a importância da perícia
nos crimes que deixam vestígios. Desde os primórdios da civilização
esta técnica vem sendo utilizada e aperfeiçoada, para que a verdade
seja encontrada, culminando assim na justiça, que é o que se quer
em todas as esferas da sociedade.

Logo, fica evidente a sua importância, principalmente na
legislação brasileira que torna indispensável, inclusive o exame de
corpo de delito, nos casos em que se tem essa necessidade, e
constatada sua falta a nulidade do processo é uma consequência.

Um longo caminho de estudos ainda deve ser percorrido para
seu aperfeiçoamento, sendo inegável que o instituto perante a massa
popular não é visto com a relevância necessária, no entanto, essencial
para o desenvolvimento da justiça, cuja primazia dita de modo um
tanto quanto esdruxulo “entregar a ele o que de direito o pertence”.
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RESUMO

O objetivo dessa pesquisa é mostrar o instituto da
responsabilidade civil, como o seu conceito, espécies, requisitos, e
após tal disposição, sua aplicação no Direito de Família. Uma
aplicação atual e importante para garantir os direitos inerentes a
paternidade e uma reparação ao abandono afetivo dos filhos. Essa
reparação pode ser feita através da indenização por abandono afetivo
garantida pela Constituição Federal e os princípios basilares do Direito
de família. A metodologia aplicada no estudo é a de revisão
bibliográfica, mediante pesquisa doutrinária, legislativa e
jurisprudencial pertinentes ao tema.

Palavras-Chave: responsabilidade civil, direito de família,
abandono afetivo, indenização.
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ABSTRACT

The objective of this research is to show the civil liability
institute, as its concept, species, requirements, and after such
disposition, its application in Family Law. A current and important
application to guarantee the rights inherent to paternity and a remedy
for the emotional abandonment of children. This reparation can be
made through indemnity for emotional abandonment guaranteed by
the Federal Constitution and the basic principles of family law.The
methodology applied in the study is that of bibliographic review,
through doctrinal, legislative and jurisprudential research related
to the theme.

Keywords: civil liability, family law, emotional abandonment,
indemnity.

1. INTRODUÇÃO

Em relação ao significado da palavra responsabilidade, está tem
origem no verbo latino “respondere” que significa obrigação que
alguém tem que assumir com as consequências jurídicas de sua
atividade. E nesse contexto surge a ideia de responsabilidade para o
Direito, que é uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico,
de assumir as consequências jurídicas de um fato.

Diante disso, existe uma diferença entre a responsabilidade
jurídica, a moral, a civil e a criminal. A diferença mais relevante em
relação a jurídica e a moral está na ausência de coercibilidade
institucionalizada da norma moral, visto que a punição é apenas no
campo psicológico, da consciência.

Já em relação a civil e penal, a diferença é a consequência, na
civil o agente que cometeu o ato ilícito tem a obrigação de reparar
o dano, enquanto, na penal ou criminal, deve o agente sofrer
aplicação de uma cominação legal, que pode ser privativa de
liberdade, restritiva de direitos ou mesmo pecuniária.

Ressalte-se, porém, que um mesmo fato pode ensejar as duas
responsabilizações, não havendo “bis in idem”, justamente pelo
sentido de cada uma delas e das repercussões da violação do bem
jurídico tutelado.
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2. RESPONSABILIDADE CIVIL

Inicialmente, vale mencionar que o direito a indenização por
dano moral, material ou à imagem está assegurado pela nossa Carta
Magna no art. 5º, V. Logo, essa reparação está dentro dos direitos e
garantias fundamentais e tal dispositivo configura este instituto da
responsabilidade civil aquele que provocou o dano.

Sendo assim, a responsabilidade civil é, pois, o instituto da
reparação do dano, através do qual se visa restabelecer o equilíbrio
prejudicado pelo dano injusto, visando, em outras palavras, restituir
o prejudicado ao “statu quo ante”. O prejuízo deve ser indenizado
por quem o causou, restabelecendo a pacificação na sociedade.

Nessa linha, Maria Helena Diniz (2017, p. 50) conceitua
responsabilidade civil como “a aplicação de medidas que obriguem
alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em
razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde,
ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples
imposição legal”. Definição está que guarda em sua estrutura a ideia
de culpa quando se cogita da existência de ilícito (responsabilidade
subjetiva), e a do risco, ou seja, da responsabilidade sem culpa
(responsabilidade objetiva).

Isto posto, o indivíduo que pratica um ato ou incorra em omissão
que cause um dano a outrem, deve suportar as consequências de
seu procedimento danoso, sendo o instituto da responsabilidade civil
destinado a estabelecer regras para tanto.

Sendo que a importância deste instituto é restauração de um
equilíbrio moral e patrimonial desfeito, com o objetivo de
ressarcimento. Logo, o princípio que domina a responsabilidade civil
é o da “restitutio in integrum”, ou seja, da reposição completa da
vítima a situação anterior a lesão.

Podendo-se originar da inexecução de contrato ou da lesão a
direito subjetivo sem que preexista entre o lesado e lesante qualquer
relação jurídica que a possibilite, isto posto, a dupla função deste
instituto é garantir o direito do lesado a segurança e servir como
sanção civil de natureza compensatória, mediante a reparação do
dano causado a vítima, punindo o lesante e desestimulando a prática
de atos lesivos, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
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3. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL

O ordenamento jurídico pátrio consagrou a responsabilidade no
artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 186 e 927,
caput, ambos do Código Civil. A partir da análise de tais dispositivos
legais, verifica-se que para a configuração da responsabilidade civil
é necessário que estejam presentes alguns pressupostos. Sobre os
mencionados pressupostos, é bastante difícil a caracterização destes
pressupostos visto a grande imprecisão doutrinária. Porém, segundo
Maria Helena Diniz, são imprescindíveis três requisitos: existência
de uma ação, ocorrência de um dano moral e/ou patrimonial, e
nexo de causalidade entre o dano e a ação.

Portanto, a ação pode ser comissiva ou omissiva, podendo ser
apresentada como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa,
como fundamento da responsabilidade, temos o risco. Logo, não
pode haver responsabilidade civil sem dano moral e/ou patrimonial,
que deve ser certo, a um bem ou interesse jurídico.

Além disso, a responsabilidade civil não poderá existir sem o
vínculo entre a ação e o dano, sendo necessário a inexistência de
causa de excludente de responsabilidade, como ausência de força
maior, de caso fortuito ou de culpa exclusiva da vítima.

4. ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Este instituto jurídico pode apresentar diferentes espécies
conforme a perspectiva em que se analisa. Assim sendo, poderá ser
classificada: quanto ao fato gerador, ou seja, a responsabilidade
contratual, se oriunda da inexecução de negócio jurídico, por ilícito
contratual, na falta de adimplemento ou da mora; e a
responsabilidade extracontratual, que não existe vínculo anterior
entre as partes, não estão ligadas por uma relação obrigacional ou
contratual, sendo a fonte dessa responsabilidade a lesão a um direito
real ou de personalidade.

E quanto ao seu fundamento, como: responsabilidade subjetiva,
onde sua justificativa está na culpa ou no dolo por ação ou omissão
lesiva a determinada pessoa; e a responsabilidade objetiva, que é
fundada no risco, não é necessário sequer ser caracterizada a culpa,
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no fato de haver o agente causado prejuízo à vítima ou a seus bens
a culpa é irrelevante juridicamente, visto que somente será
necessário a existência do elo de causalidade entre o dano e a conduta
humana para que surja o dever de indenizar.

E por fim, quanto ao agente, isto é a pessoa que prática a ação,
como: direta, se proveniente da própria pessoa imputada, ou seja,
a pessoa responderá por ato próprio; e indireta ou complexa, deriva
de ato de terceiro, com qual o agente tem vínculo legal de
responsabilidade, de fato de animal e de coisas inanimadas sob sua
guarda.

Diante do exposto, percebe-se que o primordial efeito da
responsabilidade civil é a reparação do dano, tendo uma função
reparadora ou indenizatória, cobrindo todo o prejuízo experimentado
pelo lesado. Logo, acessoriamente assume um caráter punitivo para
evitar novos danos e garantir a segurança jurídica.

5. RESPONSABILIDADE CIVIL COM APLICAÇÃO NO ABANDONO
AFETIVO

Para analisar o instituto da responsabilidade civil no âmbito
familiar, é necessário transportá-lo da esfera contratual para o Direito
de Família, para que seja possível buscar a indenização em pecúnia
em virtude do grande sofrimento psicológico causado pelo abandono
de um dos pais. É de suma importância ressaltar que a falta de afeto
gera consequências irreparáveis no indivíduo em desenvolvimento,
mais graves que o abandono material, uma vez que este pode ser
suprido. O abandono afetivo enraíza-se na pessoa de modo que afeta
sua esfera íntima e subjetiva.

 Entretanto, a premissa dever-direito da afetividade não está
traduzida de forma expressa, o que leva, na prática, a enormes
divergências, uma vez que caracterizar um dano moral é complexo,
fato que impõe ao juiz ampla discricionariedade, o que acaba gerando
interpretações diversas quanto à imputação da responsabilidade,
uma vez que possui caráter do subjetivo entendimento do juiz.

Enquanto uma norma específica não é sancionada, para sanar
tais divergências na interpretação, deve ser levado em consideração
o cont ido no art igo 227 da Constituição Federal e os princípios do
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Direito de Família. Sendo assim, com base no princípio da dignidade
da pessoa humana se concede que seja dada maior proteção a
entidade familiar, facilitando a convivência diante da presença de
pressupostos como: afeto, união e respeito, de modo que não ocorra
o abandono afetivo.

Além do princípio citado acima, podemos observar na legislação
brasileira o princípio da proteção ao melhor interesse da criança e
adolescente, que tem como intuito garantir a proteção suprema destes
indivíduos na sociedade diante de sua vulnerabilidade e fragilidade.

Ademais, pode-se citar o princípio da afetividade, princípio base
de todo direito de família moderno, este prioriza que toda relação
familiar seja constituída observando o afeto, sendo primordial para
se construir relações saudáveis.

Diante destes princípios, é notável que o núcleo familiar tem o
dever de cuidado revestido de afeto, visto que é por meio do afeto
que é criada famílias saudáveis e são garantidos os direitos
fundamentais.

Sendo assim, com base no art. 1634 do CC, é notável o dever de
educar e criar dos pais, bem como o dever de tê-los em sua companhia
e guarda, e este dispositivo defende a possibilidade de indenização
por abandono afetivo. Segundo Stolze e Pamplona (2012, p.747):

“Logicamente, dinheiro nenhum efetivamente compensará a ausência, a frieza
o desprezo de um pai ou de uma mãe por seu filho, ao longo da vida. Mas é
preciso se compreender que a fixação dessa indenização tem um acentuado
e necessário caráter punitivo e pedagógico, na perspectiva da função social
da responsabilidade civil, para que não se consagre o paradoxo de se impor
ao pai ou a mãe responsável por esse grave comportamento danoso (jurídico
e espiritual), simplesmente, a “perda do poder familiar”, pois, se assim o
for, para o genitor que o realiza, essa suposta sanção repercutiria como um
verdadeiro favor.”

Logo, caso esses deveres e princípios não sejam respeitados, o
dever de indenização decorrente do abandono afetivo deve ser
fundamentado no funcionamento das entidades familiares e nos
pressupostos da responsabilidade civil, que são: conduta-ação; dano
e nexo de causalidade.

Dessa forma, este tipo de responsabilidade civil presume que
haja um dano à personalidade da criança, diante do não cumprimento
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do dever dos pais, não importando para sua caracterização se o
vínculo pais-filhos foi rompido ou se nunca existiu, sendo ambos
igualmente relevantes para que haja o dever de indenizar. Além do
dano, é necessário que a conduta do genitor tenha sido de completo
desinteresse, se negando intencionalmente a conviver com o filho e
de fazer parte de seu desenvolvimento

Por conseguinte, deve ser analisado o elemento de maior
complexidade: o nexo de causalidade. É necessário estabelecer que
o sofrimento ocasionado à criança advenha do abandono de seu
genitor, para que seja possível lhe imputar a responsabilidade diante
de seu ato de negligência. O dano sofrido pelo filho deve ter afetado
a sua personalidade (como dignidade e identidade), lhe causando
intenso sofrimento e angústia, configurando assim o dano moral,
uma vez que se tem a certeza da violação do interesse jurídico
tutelado constitucionalmente

Desse modo, é importante ressaltar que a responsabilidade civil
possui três funções principais: compensação do dano à vítima;
punição do ofensor e desmotivação social da conduta lesiva.
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2008). Logo, os deveres dos genitores
para com seus filhos existem e devem ser cumpridos, é a chamada
paternidade responsável.

Demandas judiciais que tenham como pedido a indenização pelo
abandono afetivo ainda não são pacificadas as jurisprudências nos
tribunais, porém, já existem alguns julgados capazes para servir de
respaldo para novas decisões favoráveis quando os pais que pratica
a conduta de abandonar os filhos estariam violando os deveres
inerentes a paternidade com fulcro no art. 227 da CF e 3º a 7 e 22 do
ECA.

Dessa forma, levando-se em consideração a possibilidade de
aplicação da responsabilidade civil no direito de família, é necessário
sempre analisar o caso concreto para observar se, de fato estão
presentes os requisitos necessários à caracterização do dano moral.
Visto que a responsabilidade civil por abandono afetivo não pode
ser vista com um meio de comercialização do amor, porque de fato
esse sentimento não é passível de quantificação. Ocorre que em
decorrência dos graves danos que o abandono afetivo acarreta nos
filhos abandonados, responsabilizar os pais por tal conduta é uma
forma justa de tentar amenizar os danos causados.
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Segundo Maria Helena Diniz, esse abandono afetivo pode gerar
dano material e moral, e conceitua o dano moral como “violação do
direito extrapatrimonial, mas o fato dos efeitos do direito violado
serem imateriais não implica a inexistência da violação e do direito
lesado”. Com isso, o dano moral é aquele que não tem caráter
patrimonial, ou seja, todos os danos são lesões de interesses não
patrimoniais, ou seja, lesão ao direito de personalidade, sendo que
o abandono afetivo está inserido nessa classificação, uma vez que
esses danos estão relacionados diretamente aos direitos da
personalidade, ou melhor, diz respeito de forma mais próxima ao
valor fundamental da dignidade humana.

Entretanto, o dano moral, embora não tenha teor econômico,
possui um valor e merece tutela do direito, ainda que não se possa
dizer propriamente em indenização, podemos colocar como
compensação da vítima, em caso de lesão ou simplesmente
reparação. Para mensurar tal “quantum “da indenização cabe ao
juiz, examinando as circunstâncias de cada caso, decidir com
fundamento e moderação, para que não se efetive o enriquecimento
ilícito, sem causa. Como acrescenta:

“A reparação pecuniária do dano moral não pretende refazer o patrimônio,
visto que este, em certos casos, não sofreu nenhuma diminuição, mas dar ao
lesado uma compensação, que lhe é devida, pelo que sofreu, amenizando as
agruras oriundas do dano não patrimonial. (DINIZ, 2009, p. 99)”

Assim, a fixação do “quantum” indenizatório está devidamente
regulamentado pelo art. 944 do Código Civil brasileiro, uma vez que
aplica-se a indenização diante da extensão e gravidade do dano
causado, como forma de desestimular a prática de atos lesivos a
outrem.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Diante do exposto, a questão da reparação civil por abandono
afetivo não discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de
cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de
gerarem ou adotarem filhos.
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6. CONCLUSÃO

Dessa forma, pode-se aplicar o instituto da responsabilidade civil
no ramo do Direito de família. Logo, possibilitar a indenização por
abandono afetivo pode ser um mecanismo para inibir condutas
irresponsáveis dos pais, que podem acarretar prejuízos irreversíveis
aos seus filhos. Sendo assim, não é uma forma de comprar o amor,
pois isso não existe, mas sim uma forma de tentar amenizar os danos
ocorridos aquela criança ou adolescente abandonado afetivamente.

Isto posto, o abandono afetivo é passível de ensejar indenização
em favor do filho abandonado, porque o Judiciário não pode ficar
inerte diante da configuração do abandono afetivo voluntário, pois
esta conduta pode ensejar danos psicológicos irreversíveis para
criança ou adolescente que se encontra nessa situação.

E como foi ressaltado, é dever do Estado, da sociedade e dos
pais assegurar a proteção efetiva à criança e ao adolescente, lhes
proporcionando um desenvolvimento equilibrado e saudável.

Portanto, ainda que não haja previsão legal sobre o abandono
afetivo, este pode ser considerado um dano moral e, portanto, há
possibilidade de responsabilizar o sujeito que praticou o dano em
detrimento do seu filho.

Diante do exposto, a aplicação da responsabilidade civil nesse
tipo de situação especifica, precisa ser analisada em cada caso
concreto, sendo necessário que todos os pressupostos estejam
presentes para que se aplique o instituto.
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RESUMO

O Presente Artigo tem como finalidade estudar as implicaçãoes,
e possível conflito entre a Lei de acesso à informação que garante à
sociedade o acesso de dados e informações da Administração Pública
e a Lei geral de Proteção de dados, que tem por finalidade a
preservação e sigilo das informações de pessoas naturais, e ambas
as leis tratam de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas,
uma garantindo o acesso e a outra, por sua vez, trazendo uma série
de restrições que trazem uma preservação da intimidade e
privacidade da pessoa, e desta forma, verifica-se que tem-se
importantes leis versando sobre o acesso a informação e tem-se
outras que versam sobre a proteção destas informaçãoes, e qual é o
limite de uma para a com a outra.

Palavras chaves: Direito Digital, sociedade, legislação,
privacidade e segurança
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ABSTRACT

The purpose of this Article is to study the implications, and
possible conflict between the Law on access to information that
guarantees society access to data and information from the Public
Administration and the general Data Protection Law, which aims to
preserve and maintain confidentiality. of the information of natural
persons, both laws deal with physical and legal persons, public and
private, one guaranteeing access and the other in turn bringing a
series of restrictions that bring a preservation of the person’s intimacy
and privacy, in this way, if we verified that we have important laws
dealing with access to information and we have others that deal
with the protection of this information, which is the limit of one to
the other.

Keywords: Digital Law, society, legislation, privacy and security.

1. INTRODUÇÃO

Com o advento da tecnologia as relações sociais sofreram
inúmeras alterações, a sociedade passou a se desenvolver com um
uso maior de tecnologia, fazendo com que a sociedade passe a se
consolidar cada vez mais entorno da informática. Sabemos que o
Direito estuda as relações da sociedade, em uma busca incansável
para regular a vida em conjunto, eliminando excessos e permitindo
a todos direitos e garantias igualitárias como previsto em nossa
Constituição Federal de 1988. Desta forma o Direito Digital começa
a ganhar cada vez mais força dentro de nossa sociedade
contemporânea.

O Direito Digital é a consolidação da relação entre a Ciência do
Direito e a Ciência da informática com o emprego de novas
tecnologias, tratando-se, portanto de conjunto de nomas,
instrumentos e aplicação de conhecimento dentro das relações
jurídicas, oriundas do universo digital.

Com cada vez mais eficácia está sendo construida essa nova
ramificação jurídica, qual seja, o Direito Digital que corresponde ao
conjunto de normas e tem por finalidade tutelar o bem comum,
relações humanas e as violações comportamentais em ambientes
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digitais, demonstrando os limites e direitos de acesso. Por assim,
dize-se que com o acesso a tecnologias os usuários podem estabelecer
negócios, emitem opiniões, acessam informações, logo se faz
necessário que existam regras e princípios que orientem a conduta
do cidadão usuário.

Deve-se sempre salutar que a privacidade é um Direito
Constitucional, descrito em nossa Carta Maior, sendo ainda um dos
princípios da dignidade humana, devendo ser observado com muito
cuidado, e desta forma, os dados da Administração Pública, que
incorporam todo o enredo, muito embora sendo da Administração,
deve ter sempre em mente que se referem ao ser humano, de forma
que deve ser observada, qual a lei que o protege, não tendo seus
dados violados.

Desta forma, a inserção da sociedade em ambiente virtual tem propiciado
um novo cenário para a interação das pessoas com o mundo, ocasionando
também alguns conflitos envolvendo a privacidade do usuário e o interesse
público ao serem reveladas diversas informações sobre os internautas. Neste
novo âmbito marcado pela velocidade e agilidade das informações, o indivíduo
que se utiliza das redes online fica suscetível a ter seus dados privados
revelados, ou ainda, a ter informações inverídicas ou indesejáveis associadas
ao seu perfil. (OLIVEIRA, 2017, p 563)

Importante salientar que o direito digital regula também os
agentes de direito público quanto os de direito privado, ou seja,
todas as relações oriundas dentro do sistema cibernético, e em nosso
ordenamento atual ainda existem poucas leis para esse ramo do
direito, nos ultimos anos tem surgido novas leis. Temos uma nova
Lei chamada de Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD Lei Nº 13.709,
de 14 de Agosto de 2018, tem como principal vertente o tratamento
dos dados de forma a cumprir os preceitos da Constituição Federal,
trazendo para os usuarios da rede de dados maior segurança, não é
novidade que cada vez mais os dados ficam expostos, gerando
vulnerabilidade, facilitando a exposição à privacidade bem como
deixando mais sucessetivel de fraudes os usuarios.

Dentre várias novas leis temos também uma lei de extrema
importância para a Administração Pública que é a Lei de Acesso a
informação - Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011, a mesma
dispõe sobre o direito do cidadão em ter acesso as informações da
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Administração Pública, esses dados são inclusive sobre pessoas, como
salários, números de documentos, fazendo com que a pessoa seja
identificada ou identificavel, formas estás  que a partir de agota
tem maior rigor pela LGPD, pois a mesma trata de tanto de pessoas
fisicas quanto juridicas de direito público ou privado.

Posto isso, se verificado que tem-se importantes leis versando
sobre o acesso a informação e tem-se outras que versam sobre a
proteção destas informaçãoes, diante disto, tem-se por problemática
investigar qual o limete de acesso, até que ponto as informações
são possíveis acessar, ou até mesmo serem gerênciadas?

Como hipótese para tal questionamento tem-se por investigar
se estas leis são complementares devendo ser lidas de forma conjunta
ou então se foram escritas sem a observância e verificação de possivel
conflito legislativo.

2. METODOLOGIA

Trata-se, especificamente de pesquisa teórica, tendo como
paradigma a Lei de acesso à informação e a Lei Geral de Proteção de
Dados bem como leis ordinárias, o Direito digital Doutrinas e Artigos
Científicos relacionados com a presente pesquisa, ficando a distrito
a utilização de pesquisa bibliográfica, de modo a elucidar e permitir
a compreensão de como o povo pode exercer de modo direto o poder
constitucional de representação.

3. FUNDAMENTAÇÃO

Ao passo que lê-se as recentes leis, vem sempre a mente da
sociedade quais os tipos de dados disponíveis para acesso público e
quais são aqueles que devem ser resguardadas, qual o limete de um
para o outro. Sabe-se que a Lei de Acesso à informação tem por
principal objetivo coibir a prática de corrupção no âmbito da
Administração Pública, de modo a proporcionar a todos que tenham
a qualquer tempo controle sobre o dinheiro e recursos empenhados.

É notório ainda que adminstração pública também seja
responsavél por um número enorme de dados e informações
confidenciais. A todo tempo a Adminstração recebe em todos seus
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sistemas informações de usuários, servidores, autarquias, ou seja,
de toda Administração Direta e Indireta, tornando um grande tesouro
de informações. É sabido que a Administração Pública tem por
obrigação manter Página de portal de Remuneração de toda sua folha
de pagamento, de forma a tornar público os gastos com pessoal,
contendo valores e nomes individualizados dos servidores, a lei de
acesso à informação traz a seguinte redação:

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgação;

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade
e integridade; e

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
(BRASIL, 2011, p.3)

Esse amplo acesso as informações por diversas vezes compreende
um número grande de informações de servidores que fazem parte
de contratos, transparência de remuneração, ou seja traz uma
exposição dos agentes públicos com informações específicas. Fez-
se necessário pensar uma maneira de proteger os dados pessoais de
cidadãos, já que a facilidade do acesso e da disseminação de
informações pode resultar no vazamento e uso indevido desses dados,
trazendo tão somente informações que colaborem para manter a
transparência sem expor dados desnecessários.

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados
pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e
de privacidade, nos termos desta Lei.

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante
requisição:

I - confirmação da existência de tratamento;

II - acesso aos dados;

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
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requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional,
observados os segredos comercial e industrial;   

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,
exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou uso compartilhado de dados;

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre
as consequências da negativa;

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.
(BRASIL, 2018, p. 10)

A LGPD traz em sua redação a garantia de proteção da pessoa
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural, devendo dar ao controlador do acesso a liberdade ou a
revogação para exposição de seus dados. O “consentimento” para a
LGPD é condição fundamental para a viabilidade das operações de
tratamento dos dados de um indivíduo. Representa uma manifestação
livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada,
não deve fazer uso sem sua previsão, sob pena de responsabilização,
consignando que na lei LGPD foi separado um capítulo inteiro,
trazendo como deverá ser o comportamento da administração pública
diante da Lei.

Por vezes a Administração Pública em uma busca de expandir
sua base de dados e informações, tópico que será visto a seguir,
alimenta diversos outros setores da administração para que cada
vez mais os dados sejam interligados, fazendo com que tenham uma
otimização das informações e dados, se tornando cada vez mais
fidedignas.

Em 1966, a Assembleia Geral da ONU adotou, com força de lei, o Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, e, em julho de 2007, este foi
ratificado por 160 países. Também em seu artigo 19, o Pacto garante a
liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias de toda espécie
(MENDEL, 2009).

Todo tratado internacional ratificado pelo Brasil, ou seja, por
ele também assinado e aceito tem força de lei em todo território
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brasileiro, gerando obrigatoriedade, e como demonstrado pelo
doutrinador acima, o Brasil tem liberdade de fazer a expansão de
informações, mas cabe saber de que forma essas informações são
alimentadas, as equipes de tecnologia de informação tem papel
fundamental neste quesito, pois são eles os responsáveis por
alimentar toda a base de informações.

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito
público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , deverá ser realizado para o
atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público,
com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições
legais do serviço público, desde que:

I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências,
realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e
atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas
utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso,
preferencialmente em seus sítios eletrônicos; (BRASIL, 2018, p.12).

A Legislação acima sobre Lei Geral de Proteção de Dados, traz
critérios claros para ao uso de dados da Administração Pública,
devendo estar alinhada com o interesse e a finalidade, bem como o
objetivo de satisfazer interesses coletivos, sob a previsão e
autorização legal, e preferencialmente em sitios eletrônicos, e mais
uma vez a lei da preferência a meios digitais, pois trazem maiores
mecanismos de acesso amplo.

Todo banco de dados do qual possua uma grande gama de
informações como Nome completo, endereços, telefones, e demais
dados pessoais tanto de usuários, servidores, são muito cobiçados e
é dever do detentor e desenvolvedor do sistema prezar pela segurança
dos mesmo. Em simples pesquisas na internet podemos verificar que
vários orgãos da Administração Pública são investigados por vender
dados sigilosos, ocorrendo na prática de crime, tanto na esfera penal,
administrativa e civil e ainda a responsabilização frente e LGPD.

Cabe ao poder público o dever, bem como, a garantia de que o
uso e compartilhamento de dados seguem os propósitos especiais que
concernem à execução de politicas públicas e trazem a ponderação
entre a nescessidade de publicidade e a segurança dos dados.

Importante trazer a tona que todos os Direitos não são absolutos
e sim relativos ainda mais no que tange à Segurança pública e defesa.
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Quando o bem maior que é a vida está sendo tutelado deve ser
afastado a via absoluta dos direitos e preservado a relativização, e
tanto a LAI quanto a LGPD tratam sobre segurança e tem pontos em
comum, como demonstrado no art abaixo:

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não
econômicos;

II - realizado para fins exclusivamente:

a) jornalístico e artísticos; ou

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;

III - realizado para fins exclusivos de:

a) segurança pública;

b) defesa nacional;

c) segurança do Estado; ou

d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou

IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de
comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento
brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país
que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione
grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por
legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo
legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta
Lei. (BRASIL, 2018, p.2)

O compartilhamento de dados no que tange a segurança nacional,
garantindo a proteção de todos, vem cada vez mais ganhando forças
fazendo com que tenhamos um sistema cada vez mais interligado
entre as esferas de poderes e diversos órgão de proteção e segurança
pública e privada, e uma discussão que vem ganhando força é o uso
de reconhecimento fácil para fazer abordagens policiais e prisões.

Art. 5§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as
informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos
ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de
certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas
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utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo
será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos
órgãos e entidades referidas no art. 1º , quando não fundamentada, sujeitará
o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado
requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para
apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela
guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar
o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas. (BRASIL, 2011 p. 2)

Como também empregado pela Lei de acesso à informação, a
utização de informação que possam garantir o bem comum como a
segurança tanto das pessoas quanto do estado, para garantir o acesso
ainformação e ainda preservar dados e informações que possam
comprometer a ordem a segurança, devem sempre preservar a parte
em que traz dados sigilosos, sempre ainda verificando a finalidade e
interesse.

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do
Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação
ou acesso irrestrito possam:

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território
nacional;

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações
internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso
por outros Estados e organismos internacionais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária
do País;

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças
Armadas;

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento
científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas
de interesse estratégico nacional;

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais
ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de
infrações. (BRASIL, 2011, p.7)
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Como demonstrado pelo legislador sempre quando se tratar de
assuntos ligados à segurança pública deve-se ter critérios ainda mais
rigorosos, como é o caso da concessão e permissão ao reconhecimento
fácil de pessoas a fim de evitar novos crimes e realizar a abordagens
penais, e fica o questionamento se isso não violaria a integridade
bem como a privacidade do indivíduo.

4. CONCLUSÃO

Embora escritas e aprovadas em contextos diferentes, a LGPD e
a LAI carregam conceitos e definições que, se não exatamente iguais,
podem ser relacionados ou até mesmo aproximados. objetivou-se a
abordagem relacional entre os principais conceitos presentes em
ambas às leis, e que fundamentam o desenvolvimento deste artigo.

Pode-se observar que muito embora tratem de esferas diferentes,
quando lidas em conjunto, proporcionam ao cidadão acesso de forma
segura, tanto quanto a informação que é prestada, garantindo a
segurança do ser humano, e também fazendo com que a sociedade
tenha dados que podem analisar a Administração Pública, levando à
publicidade sem violar a privacidade, ou seja, fazendo com que todos
os princípios da administração pública sejam salvaguardados.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso do
consentimento parental no tratamento de dados pessoais de
menores, comparando a lei nacional com legislações estrangeiras
pertinentes, haja vista a carência de regulamentação complementar
no tocante ao tratamento de dados pessoais em questão. Para tanto
utilizar-se-á o raciocínio dedutivo e a pesquisa bibliográfica como
metodologia. A temática justifica-se na importância da proteção
dos dados pessoais e na educação digital precária desses indivíduos
vulneráveis, dada sua condição de desenvolvimento, e na efetivação
do dever de cuidado que a família, a sociedade e o Estado têm
perante aqueles.

Palavras chave: adolescentes, consentimento, crianças, dados,
pessoais.
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ABSTRACT

The present work aims to analyze the use of parental consent in
the treatment of personal data of minors, comparing national law
with relevant foreign legislation, given the lack of complementary
regulations regarding the processing of personal data in question.
For this purpose, deductive reasoning and bibliographic research
will be used as a methodology. The theme is justified in the
importance of the protection of personal data and in the precarious
digital education of these vulnerable individuals, given their condition
of development, and in the fulfillment of the duty of care that the
family, society and the State have towards them.

Keywords: teenagers, consent, children, data, personal.

1. INTRODUÇÃO

A proteção de dados pessoais vem sendo desenvolvida há cerca
de 4 décadas, sendo a Alemanha reconhecida como terra natal
(ALBRECHT, 2016) desse direito fundamental. No Brasil, com o
advento da Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD)
- inspirada na legislação da União Europeia (GDPR) – traçou-se o
objetivo de proteger os direitos fundamentais dos indivíduos, como
honra, privacidade, intimidade, imagem, através da regulamentação
do tratamento de seus dados pessoais pelo Poder Público, bem como
pelo setor privado, inclusive digitalmente. E, o principal conceito
de necessário entendimento para iniciar o trabalho é o de “dado
pessoal”, que segundo Pinheiro (2019) é:

[...] toda informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável,
não se limitando, portanto, a nome, sobrenome, apelido, idade, endereço
residencial ou eletrônico, podendo incluir dados de localização, placas de
automóvel, perfis de compras, número do Internet Protocol (IP), dados
acadêmicos, histórico de compras, entre outros. Sempre relacionados a pessoa
natural viva.

O avanço tecnológico digital e a ascensão da internet como
ferramenta indispensável à humanidade fez com que a economia se
adequasse e explorasse a internet como seu principal segmento de
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atuação. Encontra-se o mundo na era digital onde, segundo Bioni
(2019, p. 162-163) “os dados pessoais são a moeda de troca pelo
bem de consumo” e, inclusive os menores de 18 anos participam
ativamente desse mercado. Porém, como o Brasil é um país grande
e na mesma proporção desigualitário socioeconomicamente, é mais
comum que a educação digital não seja a mesma para todas as
pessoas, o que causa perigo potencial à integridade dos indivíduos
em um Estado Democrático de Direito.

Pretende-se então, entender como essa proteção aos dados
pessoais, se materializa no tocante às crianças e adolescentes,
reconhecida sua hipervulnerabilidade (LEAL, 2019, p. 157), e como
aplicar-se-á o consentimento parental para o tratamento dos dados
pessoais desses seres em desenvolvimento na internet, trazendo
exemplos estrangeiros como possível utilização em solo nacional,
bem como as críticas aos modelos existentes.

2. O CONSENTIMENTO PARENTAL COMO BASE LEGAL PARA TRATAR
DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES(?)

A proteção de dados pessoais tem como fundamento a
autodeterminação informativa ou informacional, que traduz toda a
luta para empoderar o cidadão titular de informações
personalíssimas.

A autodeterminação informativa é de extrema importância nos
tempos atuais, para organizar o fluxo informacional exponencial
presente no mercado, onde ocorre o fenômeno da “datificação”
(MAYER-SCHONEBEGER, Viktor, 1997, p. 91), ou seja, datificar, pôr
em dados as vidas das pessoas. A preocupação, segundo Nissenbaum
(2004) não é restringir esse fluxo de informações, mas sim, assegurar
que o mesmo flua adequadamente.

O consentimento é uma das bases legais que a LGPD traz para
legitimar o tratamento2 dos dados pessoais de seus titulares e ao
falar-se de consentimento lembra-se que é comumente utilizado e
conhecido no Direito Privado quando se faz uso da Manifestação da
Vontade, declarando seu desejo “como ato de autodeterminação
privada, capaz de produzir efeitos jurídicos.” (PASCOALOTTO, 1997,
p. 43). Nesse diapasão, contextualizando com a proteção de dados
pessoais:
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Através do consentimento, o direito civil tem a oportunidade de estruturar, a
partir da consideração da autonomia da vontade, da circulação de dados e
dos direitos fundamentais, uma disciplina que ajuste os efeitos deste
consentimento à natureza dos interesses em questão. (DONEDA, 2006, p.
371)

O consentimento, na LGPD, sofreu algumas alterações quanto às
suas características até se moldar nas seguintes: Livre, Informado,
Inequívoco e Específico.

Segundo Bioni (2019, p. 179-190) deve o titular de dados pessoais
manifestar sua vontade (i) isoladamente, (ii) sem ser manipulado e
(iii) de maneira granular a partir da (iv) informação clara, (v)
adequada, (vi) suficiente e (vii) ostensiva que recebeu daquele que
trata os dados. Só assim poderá o titular decidir genuinamente sobre
seus dados pessoais. Esses elementos são de difícil análise em um
contexto virtual, especialmente ao se ter como titular de dados
pessoais crianças e adolescentes.

A LGPD, regula o tratamento de dados das crianças e adolescentes
no art. 14. Seu caput dispõe que esse tratamento deverá ser realizado
observando o melhor interesse da criança e do adolescente. E em
seu § 1º condiciona o tratamento dos dados das crianças a partir do
“consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um
dos pais ou responsável legal”, porém, deixa o adolescente de fora
dessa regra, a priori, sem mais nenhuma menção em todo o artigo,
bem como em todo o texto legal.

2.1 O consentimento on-line e o desafio de transferi-lo aos pais
ou responsável legal

A LGPD positiva no § 4º do art. 14 que os controladores3 não
deverão condicionar o uso de seus serviços de jogos e aplicações na
internet pelo fornecimento de informações pessoais desnecessárias
para tanto. Vislumbra-se aqui um desdobramento dos princípios da
necessidade, finalidade e adequação que norteiam o texto legal e
impedem o processamento abusivo e desnecessário de dados pessoais.

 Aponta-se que, caso sejam coletados dados desnecessários, “o
tratamento deve ser considerado abusivo, mesmo tendo havido o
consentimento de pelo menos um dos pais ou do responsável legal
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pela criança ou adolescente.”. (FRAZÃO, 2018). Contudo, não se
estabeleceu no texto legal quais os parâmetros de dados pessoais
que podem ou devem ser coletados para essas aplicações.

Um ponto crucial é o entendimento dos termos de uso e políticas
de privacidade. De acordo com LGPD, em seu art. 14, § 6º, não só às
crianças e adolescentes, mas especificamente a elas é necessário e
dever do controlador possibilitar que os termos de uso de seus
produtos ou serviços sejam fornecidos de maneira simples, clara e
acessível com o objetivo de entendimento genuíno, seja da criança
ou dos pais ou responsável legal. Todavia, a lei não faz menção de
que maneira o controlador aplicará tais requisitos informacionais,
obedecendo o princípio da transparência.

Muitos serviços on-line oferecem como aceite de termos e
políticas botões com “Eu concordo”, opt-in’s (aceites) em checkbox
(caixas de seleção) ou a verificação Captcha System (não sou um
robô). Deverão os pais ou responsável legal literalmente ler e fornecer
o aceite a esses termos de uso e políticas de privacidade para o uso
do serviço por seus filhos?

Aparentemente será o maior desafio impedir que as “crianças
desenvolvam estratégias para contornarem a regra relativa ao
consentimento parental.” (TEPEDINO; TEFFÉ, 2019, p. 317). O
preocupante é que, por serem seres em fase de desenvolvimento
psíquico (crianças e adolescentes), muitas das vezes ao lerem termos
e políticas de privacidade “não são capazes de compreender, em
todas as dimensões, que os dados ‘oferecidos’ como contrapartida
no uso de serviços, constituem uma importante unidade de valor
monetário e representa uma parte de sua privacidade.”. (BORELLI,
2020, p. 189)

Ademais, uma pesquisa realizada em 2017 (BRASIL, 2017) apontou
que 85% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos no Brasil faziam
uso de internet e dessas, 73% eram usuárias em redes sociais. O que
significa que, além da cessão de dados pessoais pelas vias até aqui
ditas, os próprios menores divulgam seus dados por meio de
postagens, publicações e troca de mensagens, despretensiosamente.

A cultura e a educação digital no Brasil são escassas comparadas
com as de outros países já com certa maturidade em privacidade e
proteção de dados pessoais. Deve o governo, dessa forma, assim
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como inspirou-se para a criação da LGPD, tomar como base as
legislações estrangeiras sobre proteção de dados e adotar suas
diretrizes para regulamentar as situações carentes de
complementação normativa.

2.2 Exemplos estrangeiros sobre a aplicação do consentimento
parental para tratar dados pessoais de menores: vale a pena?

No tocante ao uso do consentimento parental para tratar os dados
pessoais de adolescentes a LGPD pôs-se inerte, podendo então chegar-
se à algumas interpretações:

[...] (i) no caso de adolescentes, não haveria a necessidade do consentimento
parental, podendo esses indivíduos (ii) manifestarem pessoalmente o seu
consentimento, seguindo-se o princípio do melhor interesse, ou (iii) terem
seus DP tratados com fundamento nas outras hipóteses legais de tratamento,
previstas no art. 7º da LGPD. (EBERLIN, 2002, p. RB-4.2)

No entanto, não exigir o consentimento parental para os infantes
entre 13 e 17 anos de idade implica na coleta direta de seus
consentimentos (quando não cabíveis outras bases legais), o que vai
de encontro ao regramento brasileiro (Código Civil),  quanto à
(in)capacidade civil (absoluta e relativa). Entende Eberlin (2020, p.
RB-4.2) que, “portanto, o consentimento parental, no Direito
brasileiro, deveria ser aplicado até os 16 anos de idade.”.

A GDPR (Regulamento Europeu) estabelece o marco de 16 anos
de idade para poder consentir quanto à oferta direta de serviços da
sociedade da informação. Abaixo dessa idade é necessário o
consentimento parental. Porém, o Regulamento possibilita aos
Estados-Membros diminuir a idade que não necessite de
consentimento parental, respeitando o mínimo de 13 anos.

A COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), legislação
estadunidense sobre o tema, atualizada em 2012, dispõe sobre a
Privacidade de Dados das crianças (até 13 anos) em ambiente virtual
e apresenta exemplos para a coleta do consentimento parental
válido.4 Contudo, tais medidas são alvos de críticas quanto sua
efetividade, por desestimularem a economia de certos serviços on-
l i n e  e retardar o desenvolvimento da criança.5
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No entanto, entende a UNICEF (2017, p. 93) que só é possível o
pleno desenvolvimento cognitivo digital das crianças, sem o
consentimento parental, com uma modificação nos padrões de
privacidade (privacy by design e privacy by default) e uma imposição
de responsabilidades mais rígidas às empresas que tratam dados
pessoais na rede.

Sendo assim, mostra-se interessante o estudo prévio de casos e
o teste de novas medidas, como a autorregulação regulada (disposta
no art. 50 da LGPD) e a corregulação com bases principiológicas e
maior responsabilização dos agentes de tratamento (EBERLIN, 2020,
p. RB-4.8), para que possam garantir aos menores, genuína proteção
de seus dados pessoais e a possibilidade de seu sadio desenvolvimento
cognitivo, estimulando sua participação na sociedade informacional.

3. CONCLUSÃO

Tendo os dados pessoais como externalização, como um braço
do que efetivamente é o ser humano se faz mister atentar-se à
proteção dessas informações, entender e aplicar o conceito de
autodeterminação informativa para que haja participação ativa dos
titulares de dados pessoais no controle e nas decisões sobre suas
informações personalíssimas.

Além disso, é essencial que se faça um balanceamento da real
necessidade do uso do consentimento parental para tratamento de
dados dos menores, à luz dos exemplos estrangeiros já em execução,
para que assim não haja retardamento no desenvolvimento dos
infantes e a desestimulação econômica das empresas na rede, com
olhos sempre na proteção que outras legislações brasileiras
proporcionam aos menores (Constituição Federal, Estatuto da Criança
e do Adolescente, Marco Civil da Internet).

Por fim, conclui-se que é dever maior do Estado, por meio
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), iniciar
urgentemente o processo de orientação e educação informacional
dos cidadãos; preencher as lacunas da LGPD tratadas neste presente
trabalho; e, não mais ou menos importante, é essencial que a ANPD
tome as rédeas na cultura de adequação e promova mecanismos
para mudar os hábitos no tocante à segurança informacional,
privacidade e proteção dos dados pessoais de toda uma nação.
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transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração;” (Art. 5º, X, LGPD)
3 “controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;” (Art. 5º, VI,
LGPD)
4 “(i) assinatura dos pais em documento enviado por correio, fax ou digitalizada; (ii)
exigir o uso de um cartão de crédito, débito ou outro meio de pagamento que envie
notificações a respeito das transações efetuadas ao proprietário da conta; (iii)
autorização via contato telefônico ou videoconferência; ou (iv) conferência de
documentos oficiais enviados pelo pai.” (§ 312.5 do E-CFR)
5 “Na prática, o COPPA acaba instituindo uma regra de “tudo ou nada”, por meio da
qual as empresas decidem coletar integralmente os dados das crianças, obtendo o
consentimento delas mesmas a partir dos 13 anos, optando simplesmente por não
coletar dados (e não oferecer certos serviços) às pessoas de idade menor.” (EBERLIN,
2020, p. RB-4.3).
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O EMPREGADOR EM TEMPOS DE COVID-19
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RESUMO

A vida humana é o bem mais precioso tutelado pela lei, por isso
a Constituição Federal Brasileira em seu artigo 5° e  6° expressamente
declara como atributo essencial da pessoa, o respeito à sua dignidade,
e nem mesmo situação de calamidade pública pode relativizar esse
valor absoluto, impondo-se assim que a vida seja preservada em
todos os aspectos, seja no que tange a saúde ou aos direitos sociais
como: trabalho, alimentação, segurança, saúde, moradia etc. A
Pandemia do Covid-19 trouxe não apenas o temor da contaminação
pelo vírus e o risco de não se ter acesso aos serviços de saúde, mas
também, com vistas a contenção da contaminação desenfreada,
trouxe restrições ao Direito de liberdade das pessoas, resultando
em prejuízos para todos aqueles que direta ou indiretamente com
seu trabalho estão envolvidos no desenvolvimento do país. Diante
desse cenário marcado pelo caso fortuito, há de se pensar na
preservação da Dignidade da pessoa humana independente se é
empregado ou empregador, visto que na pandemia ambos acabam
vulneráveis aos efeitos econômicos que essa crise desencadeia.

PALAVRAS CHAVES: Dignidade da pessoa humana; Covid19;
Medida Provisória 927 e Relação empregado e empregador.
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ABSTRACT

Human life is the most precious asset protected by law, which is
why the Brazilian Federal Constitution, in its articles 5 and 6,
expressly declares respect for their dignity as an essential attribute
of the person, and not even a situation of public calamity can
relativize this absolute value, thus imposing that life is preserved in
all aspects, whether with regard to health or social rights such as:
work, food, security, health, housing, etc. The Covid-19 Pandemic
brought not only the fear of contamination by the virus and the risk
of not having access to health services, but also, with a view to
containing rampant contamination, it brought restrictions on people’s
right to freedom, resulting in losses for all those who directly or
indirectly with their work are involved in the development of the
country. In view of this scenario marked by fortuitous circumstances,
it is necessary to think about preserving the dignity of the human
person regardless of whether he is an employee or an employer,
since in the pandemic, both end up vulnerable to the economic effects
that this crisis triggers.

KEY WORDS: Dignity of the human person; Covid19; Provisional
Measure 927 and Employee and Employer Relationship.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil se deparou com uma doença que já existia, porém
desconhecida CORONAVIRUS, nomeado como COVID19 visto primeiros
casos do aparecimento da doença. Vírus contagioso exige cada dia
mais cuidados da população mundial que dissemina a cada instante
e os números não param de crescer. Organização Mundial da Saúde
exige isolamento social afim de não se ter aglomerações diminuindo,
portanto, o risco de contágio da doença. De um lado a proteção de
todos seres humanos quanto a não proliferação do vírus, de outro a
economia mundial vez que não se pode exercer nenhuma atividade
de trabalho se não for essencial para a sobrevivência humana,
contrapontos que se discute este artigo cientifico afim de abordar
os efeitos jurídicos entre economia e saúde , vez que a Constituição
Federal do Brasil dispõe como o bem maior a VIDA, entretanto a
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dignidade da vida tem por um de seus pilares, o exercício do
TRABALHO, e o empregado como parte hipossuficiente depende de
ajuda governamental por ser parte sensível na relação laboral; por
outro lado, diante do isolamento e de força maior o empregador
também sofre os efeitos econômicos da redução do consumo sem
contudo eximir-se ou ter suas obrigações reduzidas.

2. DESENVOLVIMENTO

I - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SUAS GARANTIAS

A palavra dignidade se iguala a uma pessoa digna, de quem é
honrado, merecedor, é um substantivo feminino do latim
´´dignitate“, que tem o conceito de virtude, consideração, honradez.

Pessoa humana é composta de um valor espiritual e moral
inerente a todo ser humano, que diferencia o homem de máquinas e
outros objetos.

A dignidade da pessoa humana decorre de um Princípio
constitucional fundamental que reconhece expressamente a todos
os seres humanos, direito ao respeito e  proteção pelo simples fato
de ser pessoa humana, não importando raça, origem, sexo, idade,
condição sócio econômica, religião ou estado civil.

A Constituição Federal de 1988, nos trás em seu artigo 1° os
princípios fundamentais, conforme se analisa:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

Já o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, fala sobre os
direitos e garantias fundamentais onde todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

O artigo 6º da mesma lei informa sobre os direitos sociais que



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

232      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

são: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.

II- MEDIDA PROVISÓRIA 927, SEUS EFEITOS POSITIVOS ATÉ SUA
CADUCIDADE

Observando o cenário no qual o Brasil está vivenciando o governo
atual teve que criar as pressas, sem muito planejamento alternativas
de combate ao COVID-19, de modo que ao mesmo tempo em que se
leva em consideração a vida humana, há de se pensar também na
economia do País em meio ao isolamento social imposto pelo
Ministério da Saúde (OMS).

 Com o Isolamento social só as atividades essenciais continuaram
a funcionar, as não essências foram suspensas, ou seja, comércio,
bares, lanchonetes, restaurantes e academias poderiam funcionar
por modalidade “ Delivery e Drive-thru”,  possibilidades não
favoráveis a pequenas e médias empresas, pois para que funcione
desta forma imposta pelo governo é necessário investimento, o que
não se pode contar nessas circunstâncias de pandemia e desequilíbrio
social, no qual o empregador está vivendo, visto todos os gastos
necessários para manutenção do empregado em sua residência,
suspensão de contratos empresariais, queda nas vendas etc.

 Decretado Estado de Calamidade Pública, fora publicado a
Medida Provisória 927 em 22 de março de 2020, esta veio para garantir
a permanência do vínculo empregatício entre empregado e
empregador, visto a crise desencadeada pela pandemia, embora tenha
sido constatado pontos positivos para facilitar a continuidade da
atividade empresarial, o fato é que o empregador em meio a essa
crise econômica, também se revela parte vulnerável, pois não há
mais “normalidade” no exercício de suas atividades empresariais,
razão pela qual, o governo federal sensível a classe empregadora,
que representa uma das principais receitas para ao país, editou a
referida Medida Provisória que serviu para dar respaldo ao
empregador na continuidade da atividade empresarial e manutenção
de postos de trabalho, assim como se mostra as alternativas alinhadas
no artigo 3° da MP 927:
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“Art. 3° Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado
de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão
ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas:

I - o teletrabalho;

II - a antecipação de férias individuais;

III - a concessão de férias coletivas;

IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;

V - o banco de horas;

VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no
trabalho;

VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e

VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS. ”(BRASIL, 2020).

Ocorre que o Estado de Calamidade Pública fora datado até 31/
12/2020, ou seja a Medida poderá ser prorrogada até esta data,
onde continuaria beneficiando o empregador de forma a utilizar das
medidas estabelecidas no artigo infra-citado, entretanto não foi o
que ocorreu no mês de julho no dia 19, vez que ela não fora levada
a votação, porque a consideram como um problema contra a própria
esfera trabalhista (ACOLUMBRE, Davi 2020).

O problema disso na esfera trabalhista é que por não ter sido
votada pelo legislativo a Medida Provisória 927, acarretou aos
empregadores consequências indesejáveis, pois a não votação da
Medida corrobora para o engessamento e falta de rotatividade
econômica no comércio, ou seja, o empregador volta a seguir a
legislação com reforma trabalhista anterior ao COVID-19.

III - ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIOECONÔMICOS EM RELAÇÃO
AO EMPREGADOR E SUAS DIFICULDADES EM MEIO A PANDEMIA DO

COVID 19

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o
isolamento social serve para evitar a disseminação e contagio do
vírus, desta forma com menos pessoas infectadas sobra leitos para
atendimento destes pacientes, assim preserva-se a vida.

 Não menos importante temos a atividade econômica do País,
visto que diante do isolamento as pessoas que corroboram com
atividades não essenciais estão a mercê de alternativas
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governamentais imposta na MP 927 – que caducou – e deste modo o
micro e médio empregador despreparado sem reserva de caixa
suficiente para cumprir todos seus encargos e pagamentos de forma
correta, por falta de opção estão  dispensando os empregados,
reduzindo sua produtividade, o que na engrenagem socioeconômica
acaba por achatar a economia, reduz o consumo e com esta situação
o  número de desemprego vem alavancando diariamente.

Muito empregadores em razão da restrição do funcionamento de
suas atividades, sem o lucro necessário e fluxo de caixa para seguir
cumprindo com o pagamento de folha de empregado, fornecedor,
aluguel do prédio e outras despesas não se teve outra alternativa a
não ser  o encerramento das atividades, pois sem a MP 927, o regime
celetista não autoriza flexibilização da relação de trabalho, como
por exemplo fazer a suspensão do contrato de trabalho, reduzir
salário, conceder férias individuais ou coletivos, negociação com o
empregado e outras medidas que possibilitaria redução de custos
com folha empregado e o equilíbrio financeiro do empregador,
evitando deste modo o desemprego ou falência da empresa. Com a
manutenção do vínculo empregatício a economia continua a
prosperar, o que não vem ocorrendo por falta de planejamento, visto
que os empregadores não possuem mais condições de continuar sem
um paradoxo com o governo, visto as dificuldades vividas durante
estes quatro meses.

IV - DESEQUILÍBRIO DO EMPREGADOR SEM A MEDIDA
PROVISÓRIA 927

A MP 927 não fora levada para votação o que suspendeu sua
eficácia, ou seja, nos tempos de crise em que passa o País,
dificilmente o empregador terá condições de suportar as modificações
e desequilíbrio do mercado econômico, sem ter que sacrificar postos
de emprego e até mesmo a própria atividade empresarial em alguns
casos, pois o custo trabalhista é alto e sem o apoio governamental
que a MP 927 trazia em seu texto constitucional a situação fica
agravada para o empregador.

 Embora a pandemia do Covid-19 tenha afetado também o
empregado, que sempre fora considerado “ Hipossuficiente” na
relação de trabalho, o governo manteve a política de subsídio em
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programas sociais como: Auxilio Emergencial, manutenção do
emprego e da Renda, saque do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço (tanto de contas ativas quanto inativa) entre outras
possibilidades de garantir o suprimento de necessidades básicas, o
que contudo não se verificou no caso do empregador, não teve a
manutenção da flexibilização da relação de trabalho prevista na MP
927, enquanto durar a Pandemia, facilitando a continuidade de suas
atividades, e que agora sem esse instrumento normativo, visto que
a MP 927 não foi convertida em lei, perdeu portanto sua eficácia
legal, o que prejudica os empregadores nesse cenário social e
econômico de enfrentamento à Pandemia.

3. CONCLUSÃO

Em virtude dos fatos mencionados, analisamos que a Pandemia
Covid-19 mostro que a globalização também é um dos fatores que
colaboraram para a rápida disseminação do vírus nos quatro cantos
do mundo, e que diferente dos país rico de 1° mundo, no Brasil   a
falta de políticas públicas sociais existentes para situação de
normalidade, se viu “agravada” pela Pandemia, trazendo consigo
insegurança jurídica para todos: empregados, empregadores e
sociedade como um todo.

Então diante dos prejuízos para o empregador pela caducidade
da MP 927, o que resta perquirir é a respeito da validade dos atos
praticados com base na MP 927, sendo que o parágrafo 11 do artigo
62 prevê que, caso não editado o referido decreto no prazo de 60
dias a contar da caducidade da medida, as relações jurídicas que
foram constituídas e decorrentes dos atos praticados durante a
vigência da MP conservar-se-ão por ela regidas.

Igual previsão é a regra de direito intertemporal insculpida no
artigo 6º, parágrafo primeiro, da LINDB (Lei de Introdução as Normas
de Direito Brasileiro), verbis: “reputa-se ato jurídico perfeito o já
consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”.

Finalmente, é importante enfatizar, oportunamente, que o
Supremo Tribunal Federal, em Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 216/2006, julgamento ocorrido 14/03/2018
(tratando de critérios de emissão de licenças aduaneiras relativas à
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MP nº 320/2006), por maioria de votos, firmou entendimento de que
os efeitos da MP não convertida em lei limitam-se aos atos iniciados
e concluídos durante seu período de vigência, ou seja, para serem
validados, os atos devem ter sido praticados dentro do período de
validade da MP 927.

Assim, considerando que a caducidade da MP 927 foi um
desserviço à classe empregadora, é necessário como forma de
minimizar os efeitos da crise nas atividades do empregador, que as
empresas avaliem as decisões que daqui por diante serão tomadas,
bem como as adequações estruturais ou institucionais, para que
possam novamente ajustar a gestão dos negócios e estar em
conformidade com legislação vigente, diante do cenário excepcional
causado pela pandemia do Covid-19
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RESUMO

O presente artigo tem como finalidade apresentar o princípio
do in dubio pro reo e sua (in) aplicabilidade nos tribunais, para
tanto foi realizada uma análise de dois casos: os irmãos nave
(1937) e os cinco do central park (1989). O principal objetivo da
pesquisa é indagar a real aplicabilidade de tal princípio, onde,
na dúvida o dever é de absolver o banco de réus, cumprindo
com o devido processo legal e garantindo o estado de inocência
do até então acusado. Para tanto foi utilizado o método de
revisão de literatura, explorando o conteúdo a fim de elucidar o
tema.

Palavras-chave: Absolvição. Dever. Justiça. Princípios.
Tribunal.
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ABSTRACT

This article presents the principle of dubio pro reo and its (in)
applicability in the courts. For this purpose, an analysis of two cases
was carried out: the nave brothers (1937) and the five in central
park (1989). The main objective of the research is to investigate the
real applicability of such a principle, where, in doubt, the duty is to
absolve the defendant, complying with the due legal process and
guaranteeing the state of innocence of the hitherto accused. For
this purpose, the literature review method was used, exploring the
content in order to elucidate the theme.

Keywords: Absolution. To owe. Justice. Principles. Court.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo da pesquisa é apresentar o princípio do in dubio pro
reo ao analisar dois casos concretos que marcaram a história do
judiciário. Os princípios são de extrema importância pois demonstram
a historicidade e as bases dadas às legislações, desse modo devem
fielmente ser respeitados. Com a pesquisa, evidencia-se que há a
inaplicabilidade de princípios não apenas antigamente, como os casos
apresentados, mas também atualmente, conforme apresenta-se a
seguir. Desse modo, foi necessário expor tais casos e realizar um
comparativo da inaplicabilidade dos princípios nos tribunais, ou seja,
não se garante a justiça nem sequer o devido processo legal. Feita
introdução, passa-se a análise dos casos que elucidam o objetivo
principal da pesquisa, a não aplicabilidade do princípio do in dubio
pro reo no processo penal.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de Literatura

2.1.2 Caso: Irmãos Naves

Ocorreu no ano de 1937, onde, iniciou-se um dos casos mais
célebres e também o maior erro do judiciário, no Brasil. Na época
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dois irmãos de família simples da cidade de Araguari, em Minas Gerais
viveram a triste história, onde Sebastião José Naves (32 anos) e
Joaquim Rosa Naves (25 anos), participam de uma sociedade com
Benedito Pereira Caetano com o intuito da comercialização de cereais
no mercado. Durante a sociedade em novembro de 1937, Benedito
comprou algumas sacas de arroz para revendê-las, no entanto, não
houve lucro, não pagando nem sequer as despesas com tais sacas de
arroz, se sentindo inseguro Benedito saque o cheque de pagamento
e desaparece, procurado pelos sócios, sem sucesso, a preocupação
aumenta e então os irmãos Joaquim e Sebastião, procuram a polícia
relatando o desaparecimento do primo.

Um inquérito é instaurado, envolvidos figuram como
testemunhas, começam então a recordarem das últimas vezes em
que estiveram com Benedito, mas tudo ainda de maneira
inconclusiva, onde nada elucidava o desaparecimento, a polícia não
dispunha de pistas e a pressão popular só aumentava. Neste sentido
comenta Alamy: “Nada. Tudo sem rumo. O povo inquieto. O delegado
malvisto. Mole. Mole. Mas não era. Honesto, sensato. Não via, não
atirava no escuro. Podia acertar noutro. Não queria ser perigoso,
nem injusto.”. (ALAMY, 1993, s.p).

Um novo delegado assume o caso e ouve novas testemunhas,
uma delas afirma ter trabalhado com Benedito após seu
desaparecimento, as esposas dos irmãos que afirmam que na noite
do sumiço eles estavam em suas respectivas casas, e, a última
testemunha, amigo de Benedito que sugere que os responsáveis pelo
sumiço eram os irmãos naves, o delegado então passou a seguir esta
última pista, pois desejava dar uma resposta ao caso e à população.

Os irmãos Naves são presos, sofrem diversas agressões, passam
sede e fome, junto a eles, a testemunha que afirma ter trabalhado
com Benedito, que, não aguentando, muda a versão e alega ter sido
pago para testemunhar. Modo em que, o delegado dispõe de uma
acusação, mas busca ainda por uma confissão dos irmãos Naves.

No decorrer da investigação a família dos irmãos também é
torturada, em seguida um advogado defende os irmãos impetrando
habeas corpus afim de suspender a prisão, sem sucesso.

Sob tortura Joaquim confessa o crime afim de roubar de Benedito
o cheque ora sacado, a última parte do plano seria declarar o sumiço
do primo de maneira que não se tornassem suspeitos do crime.
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Houve então uma reconstituição e busca e apreensão do dinheiro
que restou infrutífera, pois não havia o que procurar vez que o crime
sequer havia sido cometido. Também não se achava qualquer cadáver,
baseando-se então somente na confissão sob tortura, que até então,
era desconhecida. É o que um trecho do interrogatório do caso
encaminha: “Tudo quanto se tem dito contra si é pura mentira, pois
está absolutamente inocente [...] que seus filhos e sua nora estão
doidos [...] se não estão doidos confessaram-se autores da morte de
Benedito de medo de sofrerem espancamentos por parte da polícia.”.
(BARBALHO, 2008, s.p)

A denúncia é oferecida e ambos os irmãos permanecem presos
durante a instrução, outro Habeas Corpus é impetrado, concedido,
porém não cumprido sob a alegação de que existem ainda outras
medidas a serem tomadas. Os irmãos são então pronunciados e vão
a julgamento por júri popular. Em plenário é alegado pelos réus a
confissão mediante tortura sendo a alegação confirmada por diversas
das testemunhas que também foram torturadas e induzidas a
mentirem, jurando assim o estado de inocência dos acusados. O júri
negou provimento à ação, absolvendo os réus, mas ainda não havia
acabado eles deveriam permanecer presos até que fosse processado
um recurso de apelação interposto pela promotoria, sendo o recurso
provido, os réus vão novamente a julgamento pelo júri popular e
novamente são absolvidos, cabendo novo recurso pelo Ministério
Público em face da não unanimidade de votos.

Assim, em julho de 1939 os irmãos são condenados, pois a Câmara
Criminal do Tribunal de Apelações de Minas Gerais dá provimento ao
recurso os condenando á 25 anos e 6 meses, além do pagamento de
parte do valor furtado. Depois de cerca de 7 anos de cumprimento
de pena conseguem deferimento de um pedido de livramento
condicional e voltam para cidade natal. Contudo, o irmão mais novo
que sofre de grave doença por conta das agressões falece.

Já em 1952, o caso apresentou-se controverso, pois, Benedito,
até então vítima de homicídio consumado reaparece vivo na casa de
seus pais, os irmãos foram inocentados e o caso foi considerado
como o maior erro do judiciário.

A princípio foi pago uma indenização á Sebastião e à família de
Joaquim, mais nada tendo ocorrido o caso caiu em esquecimento.

Diante do contexto, como será apresentado em breve, o princípio
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do in dúbio pro reo que deveria ser analisado e levado em
consideração sequer foi considerado sendo o caso, palco do maior
erro do judiciário brasileiro, com a condenação de inocentes
baseando-se tão somente na confissão como “rainha das provas”.

2.1.3 Caso: Os cinco do Central Park

No mesmo caminho do caso já mencionado, o caso conhecido
popularmente como “os cinco do Central Park” elucida a grande
mitigação do princípio do in dúbio pro reo nos tribunais, condenando
os acusados, Na época, Nova York é aterrorizada pela vivência dos
anos 80, assombrada por gangues. Em 19 de abril de 1989, uma
corredora, loira foi encontrada desfalecida, quase sem vida com a
cabeça dilacerada, despida, atacada a sangue frio e coberta por
resquícios de sêmen, sobreviveu, mas quando questionada não se
lembrava de nada. Na mesma noite em que ocorreu o crime, vários
adolescentes negros e latinos faziam bagunça de crianças no Park,
cinco deles, com idade entre 14 e 16 anos foram detidos naquela
noite, e quando, prestes a serem liberados, pois nada haviam feito,
um detetive determinou que fossem detidos, pois, uma corredora
branca havia sido encontrada nas imediações do Park.

Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana, Antron McCray
e Korey Wise, os cinco adolescentes detidos foram interrogados,
passando de inocentes á suspeitos de cometerem crimes, sem água,
bebida ou qualquer outro alimento, foram interrogados sem os pais
ou advogados, exaustos, confessaram o crime sob pressão da polícia
de Nova York com a promessa de que iriam para casa. Respondiam,
de modo grogue perguntas com apenas “sim” e “não”, a polícia
criou sua própria versão do crime com a finalidade de dar uma
resposta à população. Naquele dia, nenhum deles foi capaz de
descrever a vítima ou sequer onde foi realizado o estupro,
permaneceram detidos, não haviam provas, apenas a confissão
forjada dos meninos mediante maus tratos e tortura. No local do
crime foram localizadas uma meia coberta por sêmen e material
genético humano, exames foram realizados e resultaram negativos,
o DNA não batia com nenhum dos meninos, mesmo assim os
mantiveram presos sob a justificativa de havia um sexto garoto que
ainda seguia em liberdade. Em 1990 foram julgados, condenados e
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encarcerados, com uma pena de 7 anos, Korey Wise, que já contava
com 16 anos foi condenado como adulto, sendo levado para o cárcere
mais pesado.

O fato da corredora ser branca e os meninos negros e latinos
ensejou o crime do século, majorado pela questão racial que vigorava
na época. Ainda no ano de 1989, antes da condenação dos cinco
garotos, Matias Reys foi detido por cometer uma onda de estupros
na cidade, com os mesmos meios e modus operandi em que ocorreu
com a corredora, nada foi comparado com o material encontrado na
cena do crime da corredora, não sendo feita qualquer ligação ao
caso, foi preso e condenado pelos crimes que foram a ele imputados.
Em 2002, os meninos já haviam cumprido suas penas, apenas Korey
Wise permanecia preso, sofria na prisão, pediu que fosse colocado
na solitária, pois, não aguentava mais a pressão dos encarcerados,
no cárcere sofreu muito, a vida era difícil, passava calor e ficava
confinado, em troca de não apanhar dos “amigos” de cela. No mesmo
ano, Matias Reys confessou o crime, disse agir sozinho, contou todos
os detalhes e tudo batia, o rastro de sangue com pegadas de apenas
uma pessoa e todas as alegações feitas. Diante disso, o Estado alegava
que não houve erros, Matias era apenas o sexto garoto da gangue
que havia escapado impune, apenas após a pressão popular de que
os cinco nada tinham cometido, Wise foi colocado em liberdade,
todas as acusações foram retiradas e os cinco receberam indenizações
milionárias do Estado.

Da mesma maneira que o caso anterior, no tribunal, os cinco
foram condenados sem provas, sem qualquer compaixão, havendo
inaplicabilidade do princípio anteriormente citado. E, para
compreensão da pesquisa, faz-se necessário a elucidação do que
vem a ser o princípio do in dubio pro reo, conforme se segue.

2.1.4 O princípio do in dubio pro reo nos tribunais

Tal princípio, sem dúvidas é o mais esquecido nas práticas
forenses, mundialmente, caiu em desuso, uma vez que diversos
fatores contribuem para tal situação: a mídia condena antes do
veredito, o racismo, uma sociedade extremamente exaltada, erros
investigatórios da polícia, pressão da polícia querer elucidar algo
apenas para que se tenha uma resposta à população e mídia, entre
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outros. Todos esses fatores estão presentes nos casos comentados,
senão em um, está no outro, mas ambos são influenciados por estes.
Assim, ainda que se tenha um avanço tecnológico como exames de
DNA, novas técnicas de investigação e acesso à justiça, como a
facilitação pelo governo de acesso a defensores públicos e advogados,
pela inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo não são raros
os casos em que inocentes são condenados por crimes que não
cometeram ou ainda, por crimes que sequer existiram, como os casos
apresentados acima.

Este princípio aborda que em caso de dúvidas quanto a autoria
ou falta de provas que sejam suficientes para garantir a autoria na
condenação o réu deverá ser absolvido. No Código de Processo Penal
tal princípio aparece de forma implícita no artigo 386, II, V e VII: “O
juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde
que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato; [...]
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
[...] VII – não existir prova suficiente para a condenação. [...]”
(BRASIL, 1941, s.p).

Assim, ainda que implícito é um princípio que deve ser
rigorosamente seguido, uma vez que mexe com a dignidade humana
e sua liberdade de locomoção. Isto é, o que se presume é a inocência,
outro princípio que também se encontra em esquecimento, para
Aury Lopes Jr., presunção de inocência é:

Podemos extrair da presunção de inocência que a formação do convencimento
do juiz deve ser construído em contraditório [...] aponta para as três principais
manifestações [...] da presunção de inocência: a) É um princípio fundante,
em torno do qual é construído todo o processo penal liberal, estabelecendo
essencialmente garantias para o imputado frente à atuação punitiva estatal;
b) É um postulado que está diretamente relacionado ao tratamento do
imputado durante o processo penal, segundo o qual haveria de partir-se da
ideia de que ele é inocente e, portanto, deve reduzir-se ao máximo as medidas
que restrinjam seus direitos durante o processo [...] c) Finalmente, a
presunção de inocência é uma regra diretamente referida ao juízo do fato
que a sentença penal faz. É sua incidência no âmbito probatório, vinculando
à exigência de que a prova completa da culpabilidade do fato é uma carga da
acusação, impondo-se a absolvição do imputado se a culpabilidade não ficar
suficientemente demonstrada. (LOPES JR, 2018, p. 59).

Ou seja, o que se deve considerar é o Estado de inocência sob a
prerrogativa do princípio do in dubio pro reo de modo que seja
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garantido o devido processo legal e garantido os direitos humanos
ao banco dos réus.

2.1.5 Os personagens no processo criminal

O promotor de justiça defende a ordem jurídica, na área criminal,
combate à criminalidade e principalmente fiscaliza as penas. Para o
exercício da profissão enfrenta-se alguns propósitos, como a
segurança jurídica da sociedade e a proteção dos direitos dos
indivíduos que nela vivem. Assim, diante de uma acusação, este,
analisa o caso concreto se é caso de condenação ou absolvição modo
em que, como forma de garantir a justiça, deve pedir pela absolvição
uma vez que inexistem provas suficientes que garantem a
condenação, isto ocorre pois de nada adiantaria pedir-se a
condenação quando não há provas, uma vez que protegeria a
sociedade de um possível agressor mas estaria o privando se sua
liberdade injustamente, desse modo a absolvição em caso de dúvida
é o meio mais adequado aplicando-se o princípio do in dubio pro reo
já mencionado garantindo o princípio do estado de inocência e
respeitando a legislação vigente.

Já o defensor precisa seguir princípios e questões éticas, ou seja,
do mesmo modo que o promotor, deve seguir a justiça, pedindo pela
absolvição no caso de ausências de provas aplicando-se os princípios
mencionados. Ou seja, frisa também pela justiça, de modo não pedirá
pela absolvição se não tiver certeza disso, ou seja, quando não há o
que se fazer, quando houve o crime e há provas o que o advogado
buscará será pela diminuição das penas, desclassificação do crime
quando forem os casos. Assim, o advogado tem o dever de pensar e
agir como forma de salutar justiça, honrando sua profissão e
defendendo seu cliente, aplicando e pedindo pela absolvição se este
for o caso.

E por fim, o juiz tem um papel importante no processo penal e
nos tribunais vez que tem o poder de decidir pela condenação ou
pela absolvição em um procedimento comum e pela pronuncia e
impronuncia no procedimento do júri, ou seja, forma seu parecer
com base naquilo que lhe é apresentado. Este, deve agir com
imparcialidade e ética profissional de modo que a garantia do juízo
seja exercida, ou seja, apesar de ter livre convencimento, deve julgar
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de forma justa não podendo posicionar-se em cima de uma única
prova, como foi o caso que ocorreu na análise realizada acima, onde,
de maneira isolada fundamentou-se a condenação com base na
confissão, isso ocorre pois no processo penal nenhuma prova tem
caráter absoluto, ou seja, não pode a condenação/pronúncia vir
baseada em uma prova, deve existir um conjunto probatório
suficiente para embasar a condenação, ou seja, é por isto que o
princípio estudado nesta pesquisa existe, para garantir a justiça de
forma que ninguém seja condenado injustamente como nos
mencionados casos analisados.

3. CONCLUSÃO

É com pesar que se conclui que há atualmente a inaplicabilidade
do princípio do in dubio pro reo uma vez que acontecem erros no
judiciário de maneira cruel e que se seguem com o passar dos anos
com grandes consequências na vida pessoal de cada indivíduo
condenado injustamente.

O que se sustenta é que indenização nenhuma é capaz de pagar
o tempo que se passou e os danos causados a estes jovens, são vidas
perdidas, esperanças perdidas e crueldades jamais esquecidas.

A crítica aqui deixada é pela falha efetiva que ocorre no
judiciário, será normal apenas pagar indenizações? Não deveria o
Estado buscar a real justiça e investigar o real crime que ocorreu, a
tortura? Ficam impunes os que realmente infringem as leis?

Isto é, o processo penal brasileiro apesar de ser claro, com suas
leis vigentes, o ser humano e sua intimidade não é respeitada, a
judiciário falha e quem paga são os inocentes. Até quando?

Assim, os princípios, historicamente importantes devem ser
respeitados para que não ocorram condenações infundadas e erradas
apenas como forma de se dar uma resposta a um caso.
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RESUMO

A sociedade atual vem buscando o desenvolvimento mais
humanitário das penas, visando não apenas a punição, mas também
a ressocialização. Sendo assim fica evidente a necessidade de
discussão de países que ainda penalizam com o sacrifício da própria
vida do agente ou com sua restrição de liberdade de forma perpétua.
O objetivo do artigo é fazer um levantamento sobre a pena de morte
nos Estados Unidos, a viabilidade, efetividade de punição, igualdade
de processo e defesa, bem como o investimento financeiro e o
tratamento digno do preso.  Toda essa abordagem tem como
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fundamento os aspectos históricos, bem como a análise dos
documentos internacionais de Direitos Humanos.

Palavras-chave: Pena de morte, dignidade humana, vida e
Direitos Humanos.

ABSTRACT

Today’s society has been seeking the most humane development
of penalties, aiming not only at punishment, but also at re-
socialization. Thus, it is evident the need to discuss countries that
still penalize the agent’s own life or their perpetual restriction of
freedom. The purpose of the article is to survey the death penalty in
the United States, the feasibility, effectiveness of punishment, equal
process and defense, as well as the financial investment and dignified
treatment of the prisoner. This whole approach is based on historical
aspects and international human rights documents.

Keywords: Death penalty, human dignity, life and human rights.

1 INTRODUÇÃO

Um dos temas mais discutidos dentro do estudo do direito penal
e dos direitos humanos, sem dúvidas, é o instituto da pena de morte
como forma punitiva, além de sua trajetória, e seus contornos,
com uma essência muito cruel e nada igualitária no processo de
condenação.  Após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento
dos Direitos Humanos frente à proteção e dignificação da pessoa
presa, criaram-se diversos protocolos e Tratados Internacionais que
remetem à proteção especifica  do individuo quanto ao processo
de acusação, e. quando sentenciado, buscando sempre  uma
sentença digna e justa, que tenha como principal objetivo não
somente a punição mas a ressocialização.  Sendo assim, tanto o
sistema global, quanto o regional, trouxeram em suas legislações
uma segurança e discussões acerca da pena de morte e prisão
perpétua como meio de tratamento cruel. Acontece que, tais
documentos não proíbem esse tipo de pena, mas regularizam e
proíbem aqueles países que aboliram a não retornarem com tais
disposições.
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Sendo assim possuem mecanismos de proteção do individuo preso
para que, se penalizado com pena de morte ou prisão perpétua,
seja o cumprimento dessas reprimendas feito de forma digna e
humanizada. Os documentos existentes pouco trazem sobre a prisão
perpétua. Entretanto, quando questionam a dignidade da pessoa
humana e a integridade dela, podemos, aí sim, relacionar, por
analogia, essa ideia de proteção.  A escolha realizada na presente
pesquisa em função do país Estados Unidos, refere-se,
principalmente, ao fato de ser ele um dos países que possui uma das
maiores incidências de população carcerária do mundo. Dessa forma,
possui, em decorrência, um alto índice de violência, o que nos faz
refletir se realmente a penalização grave têm como resultado a
diminuição dos crimes.  Por ser um país parlamentarista, os estados
membros, podem ter uma legislação própria quanto a pena de morte,
sendo verificado que alguns deles ainda a aplicam, enquanto outros
já a aboliram. De uns tempos para cá o discurso nesses estados-
membros vêm sedimentando-se em uma tese mais abolicionista
quanto à pena de morte.  A fundamentação a respeito de tal fato,
seria, mais notadamente, o aspecto financeiro e humanitário. Foram
utilizadas pesquisas bibliográficas para aprofundar e estruturar as
ideias e fundamentações a seguir expostas.

2. ANÁLISE SOBRE DOCUMENTOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS ACERCA DA PENA DE MORTE E PRISÃO PERPÉTUA

Existem alguns documentos internacionais de Direitos Humanos
que visam a proteção do indivíduo, no que tange à sua integridade,
igualdade de tratamento, liberdade, dignidade e vida. Nesta etapa
da pesquisa iremos fundamentar e demonstrar os Tratados
Internacionais e a Constituição Federal, acerca da pena de morte e
prisão perpétua.  A Constituição Federal atual, protege a vida como o
bem primordial e sublime. Dentro desse contexto fático, se inclui o
desenvolvimento humano, a integridade e liberdade. Temos uma
exceção sobre a questão da pena de morte no Brasil, onde, ele sendo
signatário do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, fez uma
única ressalva para a utilização da pena capital, ou seja, ela pode ser
utilizada em caso de Guerra Declarada. Já com relação à prisão
perpétua, ela não poderá existir em nosso país, em hipótese alguma.
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DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: XLVII - não haverá penas: a) de morte,
salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo; (BRASIL, 1988)

Da mesma forma, não existe em nosso país a relativização das
questões atinentes às garantias no processo, garantindo, assim, uma
efetivação de seu julgamento, não swe admitindo a existência de
um processo e seu rito, sem antes garantir às partes envolvidas, o
contraditório e ampla defesa, garantias constitucionais do processo
derivadas do devido processo legal, “dues process of  law”: “LV - aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. (BRASIL, 1988)

Já a Declaração Universal de Direitos Humanos, nos traz a
confirmação dessa necessidade do indispensável devido processo
legal, dando condições ao indiciado de se defender da melhor forma
possível, e de não ser considerado culpado, sem antes ocorrer o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.  Assegura
também o direito à vida, integridade, liberdade e segurança:

Artigo III Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal. Artigo XI 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o
direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 2. Ninguém poderá
ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam
delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta,
pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao
ato delituoso. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS, 1948)

No Protocolo Internacional de Direitos Civis e Políticos, uns dos
principais documentos do Sistema Global (ONU), encontramos a
garantia da igualdade, proteção a vida e integridade dos povos a
exercerem seus direitos civis e políticos, direitos esses previstos na
primeira geração de Direitos Humanos. Pode-se observar que, referido
documento, já traz em si, a figura da pena de morte, não proibindo,
mas estabelecendo mecanismos de proteção aos indivíduos que
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estejam sendo processados em países em que a pena de morte seja
admitida.  Ocorrendo tal fato, a pena de morte, nos países que a
contemplam, será admitida, somente em caso de crimes graves,
não se aplicando a gestantes, idosos e menores de 18 anos.

No Pacto de San José da Costa Rica, também temos a aplicação
e proteção do direito à vida, integridade, dignidade, liberdade, do
devido processo legal dos indivíduos. Referido pacto, não traz a
proibição da pena de morte, mas a estrutura de como aplicá-la,
sendo ela admitida em crimes graves, excluindo-se de sua aplicação
os menores de 18 anos, gestantes e idosos. No mesmo diapasão, não
se aplica aos crimes políticos e dá a condição ao condenado de
solicitar a Anistia, Indulto ou Comutação da Pena. O Pacto também
nos traz uma proibição de restabelecer a pena de morte, portanto o
país que aboliu tal pena capital, não poderá restabelece-la em seu
ordenamento jurídico, como é o caso, aliás, do nosso país, onde a
própria norma constitucional apenas admite a pena de morte em
caso de guerra declarada.

Neste sentido busca-se salientar a importância das disposições
sobre o tema que tais Tratados Internacionais trazem em si. Também
a preocupação devida é consagrada em nossa Constituição Federal
vigente, ou seja, da real necessidade de se proteger a integridade
do indivíduo e sua vida. Conclui-se, então, que os meios de
penalização devem servir como ressocialização e caminho para a
não reincidência. No entanto, por questões de soberania dos países
membros, os tratados não proíbem a pena de morte, mas
regulamentam da forma mais íntegra a sua aplicação, e a proíbem
em caso de efetiva vulnerabilidade.   A proibição então fica no
contexto de não restabelecer a pena de morte. No que tange ao
instituto da prisão perpétua, nenhum dos documentos referidos
trazem especificações sobre ela, a não os balizamentos para seu
cumprimento de forma íntegra e humanitária.

2. ANÁLISE SOBRE A PENA DE MORTE E PRISÃO PERPÉTUA NOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nos Estados Unidos da América, por possuir um regime
diferenciado do nosso, alguns estados-membros têm autonomia
legislativa. Dessa forma, alguns aplicam a pena de morte e a prisão
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perpétua, enquanto outros não. A maioria dos estados-membros está
construindo uma base política de abolição da pena de morte.

O que acontece é que os Estados Unidos, está a repensar, e muito,
sobre a prática da pena de morte, substituindo-a pela prisão
perpétua. Os motivos para tal atitude, passam por questões
burocráticas,  como a moratória estabelecida por alguns governos
estaduais, que acabam por desincentivar as vendas e compras de
injeções letais, já que comprovadamente foi demonstrado que é
muito mais caro executar um preso do que mantê-lo encarcerado.

[...] 31 dos 50 estados norte-americanos permitem a pena de morte. Em
quatro deles, entretanto – Colorado, Pensilvânia, Washington e Oregon –, a
pena está suspensa pelo governo local. Só na última década, sete estados
aboliram a medida - Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Nova Jersey,
Novo México e Nova York. O rol de crimes puníveis com a vida varia em cada
região, mas, no geral, tratam-se de homicídios com fatores agravantes.
(BALAN, 2015)

No país consectário de nossos estudos, os existem  diversas
discussões acerca da pena de morte e validação da injeção. Alguns
presos, condenados à morte, no estado de Oklahoma, ingressaram
com queixas  sobre o método de execução pela injeção legal. Dos
nove juízes da Suprema Corte, cinco entenderam que o método é
totalmente legal e constitucional:

Dos nove juízes, cinco afirmaram que as queixas de condenados à morte em
Oklahoma não demonstraram “um risco substancial de sofrimento” no caso
da utilização de midazolam, um ansiolítico, para executar um prisioneiro,
por isso consideraram este método conforme a oitava emenda, que proíbe os
sofrimentos “cruéis e inabituais. (PRESSE,  2015)

A justificativa de tal julgamento se deu pelo fato de que os presos
não haviam identificado um método de execução alternativo: “Os
presos não identificaram um método de execução disponível e
alternativo que implique um significativo risco menor de sofrimento”,
afirmou o juiz Samuel Alito ao ler a declaração final”. (PRESSE, 2015)
Nos Estados Unidos, muitas discussões tem sido travadas com relação
aos métodos de execução das penas de morte, e, inclusive, no próprio
julgamento dos condenados a execução que pediram a análise sobre
a constitucionalidade da injeção. A propósito, um dos juízes votou
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em favor dos reclamos dos sentenciados, questionando, de maneira
enfática:

Dois juízes, Stephen Breyer e Ruth Ginsburg, afirmaram nesta segunda que já
era hora de fazer uma pergunta básica: “É a própria pena de morte
constitucional?”.

Confirmando a grande controvérsia que cerca este tema, o juiz
ultraconservador Antonin Scalia respondeu que “ao contrário do casamento
gay, a pena de morte é aprovada pela Constituição”. Os estados dos Estados
Unidos que aplicam a pena de morte vivem uma escassez na disponibilidade
de barbitúricos para realizar as execuções e os substituíram por midazolam,
que foi usado em várias execuções com suposto resultado de um sofrimento
maior do executado. ( PRESSE,  2015)

O site do G1 em 2016, trouxe um demonstrativo da diminuição
da pena de morte nos EUA, e das indagações sobre seus sofrimentos
e efetividades:

Cada vez mais estados renunciam à execução

- Dezenove estados e a capital federal, Washington, a aboliram, sete deles
desde 2007: Nebraska, em maio de 2015; Maryland, em maio de 2013; e Alasca,
Minnesota, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Dakota do Norte, Rhode
Island, Vermont, Virgínia Ocidental e Wisconsin. - Dos 31 estados onde ainda
é legal, 10 renunciaram a executar os condenados, elevando a 29 o número
de estados que não a empregam mais, de um total de 50. (AFP, 2015)

Sendo assim, há muitas discussões e controvérsias sobre a pena
de morte no país. Por essa razão, muitos estados americanos aboliram
a pena de morte, substituindo-a pela pena de prisão perpétua,
justificando, não somente a questão monetária de gastos, mas,
também, a problemática gerada pelo número excessivo de pessoas
que foram condenadas, estando no corredor da morte, e que depois
comprovou-se sua inocência. Ponto relevante, que chamou a atenção
na pesquisa é a de que a maioria dos condenados que estão no
corredor da morte, eram de cor preta e possuidores de baixa renda.
O mesmo ocorre com a prisão perpétua.

Conforme artigo publicado por Luiz Flavio Gomes, este, com
propriedade, assevera:

Um relatório da American Civil Liberties Union (www.aclu.org) chamado a A
Living Death revelou que 79% dos 3.278 casos de presos em prisão perpétua,
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nos Estados Unidos, em 2012, estão ligados a crimes não violentos relacionados
às drogas ou a crimes contra a propriedade. Estamos diante da banalização
da prisão perpétua (que, no Brasil, é proibida). De outro lado, em termos
preventivos, ficam cada vez mais evidentes duas falácias: a do endurecimento
da pena e a do encarceramento massivo. (GOMES,  2013)

Segundo o encimado autor, esse tipo de pena deveria ser aplicada
somente em casos de grande gravidade, e a utilização do termo
banalização se dá pelo aspecto que a aplicação da pena capital,
está sendo imposta a crimes de menor potencial ofensivo:

Segundo o relatório, esperava-se que esse tipo de pena fosse imposta apenas
a criminosos cujo “dano para a sociedade” (como dizia Beccaria, Dos delitos
e das penas, cap. 6) fosse de alta gravidade, entretanto, não é o que vem
ocorrendo. A violação ao princípio da proporcionalidade é patente. Alguns
dos casos pelos quais muitos estão privados perpetuamente da liberdade são:
posse de um cachimbo de crack; posse de uma tampa de garrafa que continha
traços de heroína; ter uma pequena quantidade de cocaína em bolsos de
roupas em quantidade tão pequena que era invisível a olho nu e detectado
apenas em testes de laboratório; ter uma única pedra de crack em casa;
posse de 32 gramas de maconha com intenção de distribuir; agir como um
intermediário na venda de 10 dólares de maconha a um policial disfarçado;
venda de uma única pedra de crack; negociar verbalmente a venda de duas
pedras falsas de crack pertencentes a um outro homem com um oficial
infiltrado; servir como intermediário na venda de 20 dólares de crack a um
policial disfarçado; partilhar vários gramas de LSD; ter um estoque acima do
permitido de comprimidos descongestionantes que poderiam ser base de
fabricação de metanfetamina. (GOMES,  2013)

Sendo assim temos como fundamentação que esses dois tipos de
penalizações são discutíveis quanto à sua eficácia comprovada na
diminuição da criminalidade, como também, no contexto da
efetividade da dignidade humana. Essa contrariedade das discussões
nos traz à devida reflexão que nem sempre uma pena mais cruel ou
penosa seja a solução para os conflitos de uma sociedade visando
restabelecer a paz e harmonia social comunitária.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pode olvidar, em conclusão, que os Estados Unidos são
hoje a maior população carcerária mundial, o que equivale ponderar
se, efetivamente, os métodos e aplicação dessas penas discutidas
naquele país, em alguns dos estados membros, estaria, de maneira
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efetiva, trazendo a ressocialização, diminuição dos índices da
ocorrência de crimes, e se podem ressocializar, de maneira efetiva,
os criminosos.  Os meios de tratamento dos presos devem ser
efetivados de forma digna, pois a ressocialização é de suma
importância para uma sociedade, resultando na menor quantidade
de delitos e dos índices de criminalidades.

A maneira que a sociedade pensa, sobre a questão de que quanto
maior a pena e mais cruel ela seja, ensejará em menor índice de
criminosos na rua, está totalmente equivocada. Deflui das pesquisas
realizadas que essas penas somente são aplicadas aos que são
considerados vulneráveis em quesitos de sua raça e condição social.
A banalização do mal, como bem explica Hannah Arendt, nos remete
a ideia filosófica de que o indivíduo que pratica esse mal, deve
entender o que fez, para assim saber que a pena imposta, vai se
tornar efetiva como punição. A necessidade de um trabalho de
conscientização do encarcerado visando sua ressocialização é mister
para sua recuperação e sua inserção, em retorno, ao ambiente de
trabalho e ao convívio social. O que podemos observar é que hoje
em dia temos estigmas sociais sendo impostos, penas que não têm
eficácia, o crescimento exacerbado de crimes, e uma sociedade
hipócrita que não olha para o ser como um todo e sim para o indivíduo
único que é o seu próprio “eu”.
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RESUMO

O presente trabalho, busca abordar a real dimensão da
efetividade dos direitos fundamentais sociais previstos no artigo 6º
da Constituição Federal; dentre eles, alguns em especial: a educação,
a saúde, a alimentação, a moradia, a segurança, a proteção à
maternidade e à infância. Neste artigo, abordaremos os direitos
sociais que se relacionam com o princípio da proteção integral e às
políticas públicas direcionadas às crianças e adolescentes no que
tange à sua integridade, dignidade e primazia de atendimento, bem
como o direito à vida digna, corolários presentes na Constituição
Federal. Pergunta-se: Há efetividade na prestação e manutenção
destes direitos face aos seus destinatários? As crianças e adolescentes
que sofrem violações de seus direitos, são realmente assistidas pelo
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Estado e pela sociedade. Estas indagações serão desenvolvidas e
trazidas à discussão, através da pesquisa bibliográfica e com a
utilização de método dedutivo – indutivo.

Palavras-Chave: Crianças e Adolescentes; Direitos Sociais;
Políticas Públicas.

ABSTRACT

This paper seeks to address the real dimension of the
effectiveness of fundamental social rights provided for in article 6
of the Federal Constitution; among them, some in particular:
education, health, food, housing, security, maternity and childhood
protection. In this article, we will address the social rights that relate
to the principle of integral protection and public policies directed
at children and adolescents with regard to their integrity, dignity
and primacy of care, as well as the right to a dignified life, corollaries
present in the Constitution Federal. The question is: Is there
effectiveness in providing and maintaining these rights vis-à-vis their
recipients? Children and adolescents who suffer violations of their
rights are really assisted by the State and by society. These inquiries
will be developed and brought to the discussion, through bibliographic
research and using a deductive - inductive method.

Keywords: Children and Adolescents; Public policy; Social rights.

1. INTRODUÇÃO

1.1 BREVE ANÁLISE DO SURGIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS EM
NOSSA ORDEM CONSTITUCIONAL

As políticas públicas no Brasil, mantêm estreita relação com os
Direitos Sociais, cujo marco inicial data de 1824, na Constituição do
Império, de forma pouco examinada e difundida, de forma muito
sútil em seu artigo 179, incisos XXXI e XXXII, no que tange a atividade
sistemática assegurada da garantia dos socorros públicos e o direito
à instrução primária gratuita. A abordagem era tão pequena e irrisória
diante da Constituição, a qual não se incorporou de imediato, não
havendo eficácia diante das normas da época.
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Devido à pouca eficácia, na Constituição Federal de 1891, sequer
houve previsões dos Direitos Sociais, a se referenciara apenas, nesta
Constituição, os direitos individuais e políticos. (NUNES JÚNIOR, 2019,
p. 924)

A Constituição de 1934, inspirou-se aos moldes da Constituição
Mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919, a que
podemos ressaltar que, restaram abarcados alguns direitos
entendidos como sociais; dentre eles a inviolabilidade do direito à
subsistência, direitos atinentes à assistência judiciária gratuita, ao
trabalho e assistência dos indigentes, bem como garantir e afirmar
a existência digna como objeto de ordem econômica, a assistência
social, a saúde púbica e o direito a educação. (LENZA, 2019, p. 2013),
(MENDES, 2017, p. 585).

Seguida de mudanças significativas, pode-se indicar a
Constituição de 1946, após retrocesso vivenciado com a Constituição
de 1937 (cassação dos direitos políticos, fechamento do Congresso
Nacional), mas grandes avanços se fizeram sentir a Constituição
Federal de 1988, sensível divisor de águas no que tange aos Direitos
Sociais e Políticas Públicas, a conferir maior projeção ao tema,
esculpido em seus diversos artigos, em especial no art. 6.º:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. (BRASIL, 1988).

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:

I- descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;

III- participação da comunidade.

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas
com recursos do orçamento da seguridade social, previstos o art. 195, além
de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. (Brasil,
1988)

Podemos afirmar que os direitos sociais e as políticas públicas
que lhe são inerentes, apresentam-se abarcadas constitucionalmente,
a fim de ressaltar sua importância e necessária efetivação, com o
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objetivo de oferecer direitos de forma isonômica a todos os cidadãos,
a criar um ambiente protegido, adequado, dotado de melhorias e
perspectivas futuras positivas, a demandar atenta atuação Poder
Público, oferecendo condições de subsistência à crianças e
adolescentes, sendo estes, os mais vulneráveis e suscetíveis de
violação de direitos.

1.2 A (IN) EFETIVIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VOLTADAS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Inserido neste contexto, despertamos nossos olhares para
políticas públicas e direitos sociais que têm como escopo primeiro
assegurarem o bem estar das crianças e adolescentes, compreendidos
como sujeitos que necessitam de proteção, seja durante a fase de
seu desenvolvimento, seja quando estão prestes a ingressarem na
idade adulta de acordo com a Constituição, confirmado pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Há de se trazer à análise, o mais recente e emblemático caso,
ocorrido este ano durante o período de  pandemia, com expressiva
repercussão nacional; trata-se do caso envolvendo uma criança de
apenas de 10 anos de idade que engravidou do próprio tio, em virtude
da prática de  estupro, o qual era submetida desde os 06 anos de
idade, a ensejar intervenção do Poder Judiciário, para que houvesse
a interrupção da gestação indesejada, a gerar grande comoção em
nosso País tanto por parte daqueles que defendem o procedimento
bem como daqueles que recriminam a prática, apesar de expressa
previsão legal: crime tipificado no Código Penal Brasileiro, em seu
art. 217-A, com pena reclusão de 08 a 15 anos.

No caso em comento, não nos resta dúvidas de que essa criança
teve significativa parcela de seus direitos humanos e sociais, e
respectivas políticas públicas de atendimento e proteção
desrespeitados, pois a mesma foi reiteradamente agredida (moral e
fisicamente), julgada, violentada e exposta, tanto por seu algoz,
como também pela sociedade, pessoas de má-fé, grupos
conservadores, pelo fanatismo religioso, grupos políticos, jornalismo
tendencioso, redes sociais desenfreadas e irresponsáveis, levando-a
à realização da interrupção da gravidez indesejada, do aborto
assistido, em estado diverso do seu estado de origem.
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A brutalidade de toda a situação, não bastasse o estupro e a
gravidez de risco, dada a repercussão demasiadamente violenta a
incluir desrespeitosa manifestação à porta do hospital onde ocorreria
o aborto legal, impôs à vítima, à criança que a mesma adentrasse
ao centro médico em que seria atendida, abrigada no porta malas
do veículo que a conduzia para uma das piores experiências de sua
vida, a fim de lhe garantir a integridade física, pois seu anonimato e
dignidade humana foram relegadas ao “circo” dos impiedosos.

Algumas perguntas ganham o protagonismo neste caso: Se existem
dispositivos legais que protegem a criança, em especial em um caso de
estupro de vulnerável, porque não se concedeu à vítima essa proteção
desde o início das investigações criminais? Se o sigilo das ações que
envolvem interesses de crianças e adolescentes é previsto em lei, porque
a identidade da criança, de sua família bem como do hospital em que
seria realizado o aborto legal foram publicados e expostos em rede
social de terceiros?  Porque a vítima recebeu tratamento desumano,
desrespeitoso e cruel? Quem responderá por toda a sorte de atrocidades
perpetradas face a vítima e, aqui não falamos apenas do estupro, mas
da mácula causada à sua dignidade humana.

O caso ilustra, com riqueza de cores, fortes aliás, que nos resta
buscar a efetivação e a expansão de políticas públicas asseguradas
pela Constituição Federal, cuja essencialidade se faz perceber
claramente em tempos de pandemia, para que se assegure a
efetividade de direitos sociais constitucionalmente previstos, como
forma de garantia e proteção, em especial crianças e adolescentes.

2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESENTES E A
REALIDADE

As discussões e debates sobre a efetividade das políticas públicas,
evidenciam-se nesses tempos de pandemia, devido a quantidade de
violações de direitos sociais e humanos registrados de forma
recorrente, bem como pela inércia estatal em assegurar sua
efetividade, desrespeitando inclusive, o estatuído no art. 6º da
Constituição Federal, no que tange a proteção à infância, e no artigo
3.º, 5.ºe 7.º do ECA.

A preocupação com os direitos sociais, faz-se presente no
Preâmbulo da Constituição, que assinala a função do constituinte
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originário: “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 justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos...”. (NUNES JUNIOR, 2019, p. 924, grifo nosso).

Políticas públicas são compostas por ações governamentais, em
suas diversas esferas (federal, estadual e municipal), a atender
necessidades pontuais e primárias da coletividade, que têm como
destinatários todos os cidadãos, independente de gênero,  religião,
instrução escolar, etnia ou nível social; transcendem àqueles
compreendidos mais vulneráveis, pois direciona-se à sociedade como
um todo. Incontestável o fato de que, crianças e adolescentes são
sujeitos cuja peculiar condição a merecer maior proteção pautada
em intensidade e zelo, pois além de apresentarem fragilidades,
representam o futuro da nação, cabendo também à sociedade,
cumprir com seu papel de forma corresponsável para que seja
concretizada essa proteção.

Atente-se ao estabelecido pelo art. 204, inciso II da Constituição
Federal, conforme segue:

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art.
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

II -  participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. (BRASIL,
1988).

Contudo essas políticas demandam efetividade, a fim de assegurar
condições mínimas da vida em sociedade, a garantir o bem-estar de
seus membros, contando com ações que desenvolvam iniciativas
positivas na área da saúde, da educação de qualidade, lazer,
habitação, transporte, segurança, assistência social e meio ambiente,
estando intimamente relacionadas aos direitos fundamentais do ser
humano, elencados a partir do art. 6º da Constituição Federal.
(LENZA, 2019, p. 2013, 2014).

Saliente-se que, a implementação de políticas públicas voltadas
à criança e ao adolescente, é corolário do Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, princípio fundamental do Estado brasileiro, a impor
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que seja cumprido de forma ampla e efetiva através da ação
governamental (atos de natureza política), ações sociais
(administração pública e sociedade civil), conscientização social (via
educação).

Nosso ordenamento jurídico é rico em disposições garantistas e
protetivas direcionadas à criança e ao adolescente.  Como norma
norteadora e de grande valor no nosso ordenamento jurídico
brasileiro, trazemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é
considerado modelo normativo em outros Países, não apenas por
seu viés humanista, mas pela arrojada gama de direitos que se lhe
apresentam desde seus primeiros artigos.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplinado pela Lei
Federal nº 8.069, a qual foi promulgada em julho de 1990, trata
sobre os direitos das crianças e adolescentes a considerar criança
a pessoa de até doze anos de idade incompletos, e adolescente
aquela compreendida entre doze e dezoito anos, os quais devem
gozar de direitos fundamentais inerentes a pessoa humana.
(BRASIL, 1990).

Esse estatuto é tão rico em sua essência, que os direitos
fundamentais seguem expressos em seu vasto conteúdo, como os
temas que ensejaram este artigo, no que toca aos direitos violados
de crianças e adolescentes, vítimas de abuso sexual. Como ponto
importante, no que diz respeito às políticas públicas, que visam o
atendimento dessa criança, trazemos contido no artigo 87, inciso III
do referido ECA, conforme segue:

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às
vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
(BRASIL, 1990).

Nesta ótica, disciplina acerca das Medidas de Proteção a serem
aplicadas, voltadas à criança e ao adolescente, sempre que os direitos
reconhecidos forem ameaçados ou violados, está disciplinado no
artigo 98 do ECA, em seu inciso segundo, especificando que poderá
ser por falta, omissão ou ABUSO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS.
(BRASIL, 1990, grifo nosso).

Nesse mesmo contexto, conforme art. 101 da referida lei:
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Art. 101 - Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade
competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

§ 2 o Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de
vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130
desta Lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de
competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração,
a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de
procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao
responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. (BRASIL,
1990).

Como norma enriquecedora da referida lei, o art. 130 aborda as
medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, estando presentes o
abuso sexual, maus tratos, opressão, imposto pelos país ou pelos
responsáveis, a autoridade judiciária poderá determinar, como
medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum.

Dentre vários dispositivos voltados a proteção da criança e
adolescente, é importante trazermos o contido nas Regras de Pequim,
adotada pela Assembleia Geral da ONU, por meio de resolução 40/
33 de 29 de novembro de 1985,  trazendo em seu Princípio que os
Estados Membros se esforçarão para criar condições que garantam à
criança e ao adolescente uma vida significativa na comunidade,
fomentando, durante o período de idade em que a criança e ao
adolescente sejam mais vulnerável a um comportamento desviado,
um processo de desenvolvimento pessoal e de educação o mais
distante possível do crime e da delinquência.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das colocações e fatos expostos, em especial, da análise da
normatividade vigente (normas constitucionais, Estatuto da Criança
e do Adolescente, tratados internacionais, entre outros) face ao caso
da menina abusada e publicamente violada, em sua dignidade,
integridade e infância, percebe-se que muito ainda há que se realizar
para que políticas públicas para a infância e juventude venham a ter
real efetividade; muitos direitos conferidos pela norma à estes atores,
são diariamente desrespeitados.

Em tempos de pandemia mundial, é fato que muitas crianças e
adolescentes encontram-se em suas casas à mercê de inúmeros abusos
ao invés de se encontrarem amparados e protegidos; contudo é fato
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também, que ao se saber de uma violação de direito perpetrada
contra criança ou adolescente, mais grave ainda é a inércia estatal
em reverter a situação, em conferir atendimento prioritário e
proteção àqueles que não têm como se defender ou se proteger por
si. Estamos diante de “pandemias sociais”, cujo vírus pode ser
letal ou causar graves sequelas de ordem emocional, psicológica e
físicas.

Com o intuito de reduzir essa crescente estatística, no dia 27 de
abril de 2020, durante a pandemia, foi criada a Campanha Maio
Laranja que visa a proteger crianças e adolescentes da exploração
sexual, em parceria com Ministério da Justiça e Segurança Pública e
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A Secretaria
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA) apoia um
projeto de Lei para a regulamentação da campanha Maio Laranja,
que é lembrado no dia 18 de maio, em homenagem à criança Araceli
Cabrera Sanches Crespo, violentada sexualmente e assassinada de
maneira brutal em 1973, no estado do Espírito Santo, aos 8 anos de
idade.

Podemos concluir que direitos sociais implicam em políticas
públicas, que materializam-se em ações que devem ser efetivadas
pelo Estado em parceria com a sociedade, com o escopo de
concretizar a perspectiva de isonomia substancial e social, buscando
incansavelmente melhorias e adequações necessárias para que o ser
humano desfrute de uma melhor condições de vida, respeitando os
direitos esculpidos na Constituição Federal, assegurando em conjunto
a Dignidade da Pessoa Humana, em especial das crianças e
adolescentes.
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RESUMO

O presente artigo aborda a evolução do papel da mulher na história
da humanidade, partindo de uma análise que leva em consideração o
contexto histórico e legislativo, tomando por base os diplomas legais
mais importantes com relação aos direitos das mulheres no Brasil.
Foram apontadas as conquistas mais significativas em relação a
igualdade de direitos entre homens e mulheres e a indicação da
necessidade de se criar políticas públicas efetivas no sentido de educar
uma sociedade machista contra a violência doméstica contra a mulher.
Também foram analisados e pontuados os principais desafios da mulher
brasileira no século XXI no mercado de trabalho.
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Palavras chave: Desafios. Mulher. Século XXI. Sociedade
brasileira.

ABSTRACT

This article discusses the evolution of the role of women in the
history of mankind, starting from an analysis that takes into account
the historical and legislative context, based on the most important
legal diplomas regarding women’s rights in Brazil. The most significant
achievements were pointed out in relation to equal rights between
men and women and the indication of the need to create effective
public policies in order to educate a macho society against domestic
violence against women. The main challenges facing Brazilian women
in the 21st century in the labor market were also analyzed and scored.

Keywords: Challenges. Woman. XXI century. Brazilian society.

1 INTRODUÇÃO

A trajetória das mulheres é marcada por muitas lutas na história
da humanidade. Da perseguição como bruxas na Idade Média ao
incêndio em uma fábrica têxtil, que matou centenas de operárias
que lutavam por seus direitos, o sexo feminino tem se empenhado
para sair do segundo plano e alçar voos maiores conquistando cargos
de destaque no cenário mundial.

Mesmo diante de muitas conquistas ainda existe arraigado na
sociedade brasileira muito preconceito entre homens e mulheres.
Nesse contexto, o presente trabalho, parte, portanto, do seguinte
problema de pesquisa: Quais são os desafios das mulheres na
sociedade brasileira do século XXI?

Aventa-se a hipótese de que as mulheres têm que continuar
lutando pelos seus direitos para que se estabeleça uma igualdade
real entre os gêneros.

O objetivo da pesquisa é estudar o papel da mulher na sociedade
brasileira e quais são seus principais desafios.

Em um país cujas desigualdades saltam aos olhos, um trabalho
cujo escopo é estudar a atual posição da mulher na sociedade
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brasileira, destacando seus desafios, torna-se mais do que necessário
nos dias atuais.

Como metodologia adotou-se a pesquisa bibliográfica, sendo
realizada a leitura de trabalhos pertinentes ao objeto da pesquisa.

2. EVOLUÇÃO DO DIREITO DAS MULHERES

Ao longo da história a mulher sempre foi vista como o sexo frágil,
detentora de menor inteligência e capacidade inferior que o homem.
Desde a infância, são apresentadas histórias fantasiosas para as
crianças de “donzelas indefesas” presas em masmorras que precisam
que seus “príncipes encantados” as salvem de todos os males.

Talvez fosse mais adequado atualizar os contos de fadas para
contar que as princesas atualmente acordam cedo, saem para
trabalhar, cuidam da casa, cuidam dos filhos e muitas delas não
encontraram um príncipe encantado para fazer tudo isso.

A verdade é que trata-se de um problema cultural, que é passado
de geração para geração. Mesmo, depois de as mulheres terem
conquistado cada vez mais espaço em nossa sociedade, a cultura do
machismo ainda predomina em muitos lares brasileiros.

Melo (2013) destaca que:

Se fosse possível retroceder no tempo e contar para um cidadão do começo
do século 20 que as mulheres, hoje, votam, tem média de escolaridade maior
que a dos homens, governam países e estão inseridas amplamente no mercado
de trabalho, talvez o sujeito não acreditasse no relato.

No Brasil, por meio de um Decreto Imperial outorgado por Dom
Pedro I, de 15 de outubro de 1827, que dispunha sobre a Lei Geral
relativa ao Ensino Elementar, foi determinado que as escolas deveriam
ensinar para os meninos, a leitura, a escrita, as quatro operações de
cálculo e as noções mais gerais de geometria prática. Já para as
meninas deveriam ensinar as prendas (como costurar, bordar,
cozinhar, etc.) para a economia doméstica (MARTINS, 2001).

Outro diploma legal que demonstra com muita clareza a
desigualdade de tratamento entre homens e mulheres é o Código
Civil de 1916 (Lei nº 3.071 de 1º de janeiro de 1916), que tratava a
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mulher casada, enquanto subsistisse a sociedade conjugal, como
relativamente incapaz para a prática de certos atos, precisando da
autorização do seu marido para exercer uma profissão ou receber
herança. Com relação ao direito de família, o marido era considerado
o chefe da sociedade conjugal, podendo administrar o patrimônio
da família e exercer o então pátrio poder, tomando as principais
decisões da família sem a participação da mulher. Essa situação
perdurou até a edição da Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 1962, que
ficou conhecido como Estatuto da Mulher Casada, e que contribuiu
de maneira considerável para a emancipação das mulheres.

Conforme destaca Leite (2018) outra lei muito importante para
emancipação feminina foi a Lei do Divórcio de 1977, que alterou o
desquite pela separação judicial, tornou facultativo a adoção do
patronímico do marido e estabeleceu o regime legal como o da
comunhão parcial de bens.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, Leite (2018)
destaca ainda que:

Com a nova ordem constitucional imposta pela Constituição Cidadã três eixos
deram uma reviravolta dos aspectos jurídicos da família. Pois ainda que o
princípio da igualdade já viesse consagrado desde a Constituição
Federal brasileira de 1937, além da igualdade de todos perante a lei, pela
primeira vez fora enfatizada a igualdade entre homens e mulheres, em direitos
e obrigações.

É importante destacar que, de 1916 até 2002, a sociedade
brasileira sofreu grandes e profundas modificações, o que propiciou
a edição do novo Código Civil de 2002 que se mostrou bem diferente
do anterior, em direitos e deveres estabelecidos entre homens e
mulheres.

3. OS DESAFIOS DAS MULHERES NA SOCIEDADE BRASILEIRA DO
SÉCULO XXI

Após anos de lutas e conquistas para o sexo feminino, os
problemas e desafios ainda não foram totalmente superados. Com a
equiparação de direitos e deveres perante a lei, as mulheres passaram
a ter voz dentro da sociedade, ocupar espaços, postos de trabalho e
se candidatarem para cargos políticos.
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As mulheres saíram dos seus lares e ganharam as ruas para
lutarem por sua independência intelectual, financeira e ideológica.
Com isso, novos desafios lhe foram apresentados, na medida em
que a mulher passou a disputar com o homem cargos e colocações
dentro do mercado de trabalho em diversos seguimentos da
sociedade.

Não raras vezes as mulheres ocupam postos com maior
qualificação e eficiência, mas ainda recebem salários mais baixos
em comparação com os homens que desempenham a mesma
função. Em algumas colocações, os salários das mulheres chegam
a ser em média de 22% a 38% menores. Outro dado relevante é
que as mulheres são mais afetadas pelo desemprego, pois ainda
têm forte ligação com as obrigações familiares, como tirar
licença maternidade, acompanhar filhos ao médico ou cuidar da
casa, gerando a falsa impressão que não possuem total
disponibilidade para desempenharem certas funções (PEREIRA,
2020).

Outro grande desafio para as mulheres no século XXI é combater
qualquer forma de violência. O art igo 2º da Lei nº 11.340/ 2006 (Lei
Maria da Penha) dispõe que:

Art. 2º: Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia,
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião,
goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência,
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual e social.

Ou seja, na história recente do nosso país, mesmo após o
reconhecimento de muitos direitos, ainda foi necessária a edição de
uma lei que assegurasse a mulher a oportunidade de viver sem
violência preservando-se sua saúde física e mental.

Referida lei ainda prescreve sobre a criação de políticas públicas
que visem coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
por meio de ações em conjunto da União, dos Estados, e dos
Municípios, buscando introduzir campanhas educativas que combate
a violência nos currículos escolares de todos os níveis de ensino,
pois só com a educação de jovens e adolescentes é que poderemos
mudar essa realidade em nosso país.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, verifica-se que não é de hoje a luta das mulheres
pela igualdade de direitos e deveres, clamando-se por uma igualdade
social. Todavia, sem uma efetiva modificação cultural, os atuais
desafios não serão superados pelas mulheres. Não se sabe se para o
bem ou para o mal, a educação tem um papel fundamental para
modificação desse paradigma instituído na nossa sociedade.

5. REFERÊNCIAS

LEITE, Gisele. Os direitos da mulher até hoje. Disponível em https:/
/professoragiseleleite.jusbrasil.com.br/artigos/573290274/os-
direitos-da-mulher-ate-hoje?ref=feed. Acessado em: 05-05-2020.

MARTINS, Vicente. A lei de 15 de outubro de 1827. Disponível em:
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/482/A-lei-de-15-de-
outubro-de-1827 Acessado em 05-05-2020.

MELO, Alexandre. Os fatos históricos que marcaram as conquistas
das mulheres. Revista Nova Escola. 2013. Disponível em: https://
novaescola.org.br/conteudo/3522/os-fatos-historicos-que-
marcaram-as-conquistas-das-mulheres. Acesso em: 05-05-2020.

NADAL, Paula. Por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher?
Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/301/por-que-8-
de-marco-e-o-dia-internacional-da-mulher. Acessado em: 05-05-2020.

PEREIRA, Tiago. Mulheres ganharam 22% menos do que os homens
em 2019, aponta Dieese. Disponível em: https://
www.redebrasilatual.com.br/economia/2020/03/mulheres-
diferenca-salarial-dieese/ Acessado em 05-05-2020.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814      275

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

TRÁFICO DE MULHERES: A ORIGEM DA
BARBÁRIE, A MANUTENÇÃO DA MERCÂNCIA DE

VIDAS HUMANAS

 TERCIOTTI, Eduarda1

SANTOS, João Guilherme Schepp dos2

SILVA, Melrian Ferreira da3

1 Discente do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAEF. E-mail eduardaterciotti@gmail.com.

2 Discente do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAEF. E-mail joaoschepp@gmail.com.

3 Advogada. Mestre. Docente no Curso de Direito da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral - FAEF. E-mail meltabachiniadv@gmail.com.

RESUMO

O presente artigo traz uma síntese do processo evolutivo do
tráfico de pessoas, desde os primórdios das civilizações até os dias
de hoje, tendo enfoque maior ao tráfico de mulheres e por
consequência realidade constatada no Brasil. Tem por objetivo
analisar suas causas, bem como entender por que esta prática
desumana e arcaica ainda é muito comum e lucrativa, entendendo
suas causas e como uma sociedade globalizada age diante de tanta
barbárie. Observar as normas internas que disciplinam sobre o tráfico
e princípios morais da sociedade. Foram utilizadas a pesquisa
bibliográfica e o método.

Palavras chave: Prática desumana. Princípios. Sociedade
globalizada. Tráfico de mulheres.
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ABSTRACT

This article presents a synthesis of the evolutionary process of
human trafficking, from the beginning of civilizations to the present
day, with a greater focus on trafficking in women and, consequently,
the reality observed in Brazil. It aims to analyze its causes, as well
as to understand why this inhuman and archaic practice is still very
common and profitable, understanding its causes and how a
globalized society acts in the face of so much barbarism. Observe
the internal rules that regulate trafficking and society’s moral
principles. Bibliographic research and the method were used.

Keywords: Inhumane practice. Principles. Globalized society.
Traffic of women.

1. INTRODUÇÃO

Para entender o presente e importante observarmos o passado,
desde as épocas mais remotas, nos primórdios das civilizações
encontramos uma luta pelo poder, afinal, se pensarmos na seleção
natural proposta pela teoria de Darwin, os mais fortes, ou melhor
dizendo, aqueles que se adaptavam melhor ao ambiente sobreviviam.
Com as relações humanas não foi muito diferente, por muito tempo
se tratou de uma questão de “matar ou morrer”, mas esta relação
foi se aperfeiçoando e os que se consideravam mais fortes, com
grupos maiores e com mais recursos acabavam subjugando aqueles
cujo as circunstancias não os favoreciam.

Aparentemente estamos falando dos homens primitivos, o que
realmente é um fato, no entanto, esta realidade não é tão distante. Com
a modernização das civilizações os meios de subjugação dos semelhantes
também se aprimoraram, a ideia de ter a propriedade de um semelhante
por muito tempo foi vista como normal; isso pode ser observado com a
escravidão, onde pessoas eram vistas como mercadorias, vendidas e
exploradas como se fossem propriedades, sofriam com torturas,
permaneciam em condições insalubres de trabalho, algumas submetidas
à estupros e, isso até o fim de suas vidas. Pessoas eram traficadas não
apenas para trabalharem forçosamente, mas, tornou-se corriqueiro que
mulheres e crianças fossem traficadas para a prostituição.
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Pensando nisso, em 1904, um acordo foi firmado em Paris para a
Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas, o que culminou em três
décadas de Convenções e aperfeiçoamento sobre o tema, atribuindo
direito a crianças (Genebra, 1921), mulheres maiores (Genebra
,1947), até chegar na Convenção e Protocolo Final para a Repressão
do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio (Lake Success, 1949).

A proteção para o crime de tráfico contra a mulher, como visto
começou tardiamente e essa preocupação originou-se a partir das
mulheres europeias, mas aos poucos e com o interesse de garantir
os direitos humanos essa proteção foi se ampliando abrangendo
crianças e adolescentes, até finalmente proteger todas as mulheres.

Um marco para esta conquista é o Protocolo Adicional à
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional (Palermo, 2000), que definiu em seu artigo 3º o trafico
de pessoas como: “ o recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou
uso de força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou
à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios par obter o
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra,
para fins de exploração”.

Mesmo com todos esses marcos, convenções e normas internas, o
tráfico de mulheres, crianças e adolescentes com a finalidade sexual
ainda é muito comum, além de ser uma prática criminosa extremamente
lucrativa, a sociedade machista, a crença de distinção de gênero e
desigualdades sociais, são fatores que fomentam esta indústria.

2. TRÁFICO DE MULHERES: A ORIGEM DA BARBÁRIE

2.1 História do Tráfico de Mulheres no Brasil

A comercialização de pessoas sempre foi embasada em princípios
de preconceito e objetificação do ser humano, sendo o tráfico de
pessoas a segunda pratica criminosa mais lucrativa do mundo, ficando
atrás apenas do narcotráfico, mas ao contrário deste, o comercio de
seres humanos representa a longo prazo um bom investimento, visto
que uma pessoa pode ser vendida mais de uma vez, compondo uma
verdadeira cadeia de consumo.
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No Brasil, a pratica iniciou-se nos primeiros anos do país, por
volta de 1550, com a importação de órfãs portuguesas para se
tornarem esposas dos colonizadores a fim de povoar e fixar os
interesses de Portugal na nova terra. Deu-se então início na pratica
que se tornou a base da economia do Brasil pelos próximos
trezentos anos. período colonial, a exploração do ser humano foi
explorada ao máximo, seja nas lavouras, nas atividades domesticas
ou na exploração sexual, o mercado de escravos encontrou no
Brasil, um consumidor em grande escala da pessoa como
ferramenta.

As escravas em particular eram vistas como um ótimo negócio,
pois exerciam das mais variadas atividades, cuidando da casa e dos
filhos dos senhores, muitas vezes sendo suas amas de leite, também
sendo abusadas e responsáveis por iniciar a vida sexual dos jovens
senhores, além de fornecer ainda mais escravos para alimentar a
economia. Um ciclo onde a objetificação do ser humano era prática
comum e habitual nos grandes engenhos, a “Casa Grande” fechava
os olhos à senzala mas a rondava incessantemente em um rito de
dor, crueldade e hipocrisia.

O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, em
1888, muito por causa da pressão internacional na época, pois desde
1845 todos os países previam a repressão ao tráfico de escravos, o
que tornou a pratica menos lucrativa e mais perigosa.

2.1 O Tráfico de mulheres nos dias atuais

A United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) publicou
no “2018 – Relatório Global sobre tráfico de Pessoas – Perfil de País
América do Sul”, que em 2016, foram relatados 75 vítimas, sendo
33 mulheres adultas e 42 crianças do sexo feminino, evidenciando
que as mulheres são as principais vítimas do tráfico, não tão somente
no Brasil, no contexto mundial dentre o total de pessoas traficadas
para exploração sexual, as mulheres chegam a representar 51%.

Embora no Brasil se apontem divergências quanto a esses
dados e, principalmente, quanto ao seu controle, pela ausência de
políticas públicas efetivas e eficientes voltadas ao tema, podemos
associar o trafico de mulheres as questões sociais, intimamente
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ligadas a desigualdade, violência, desemprego, pobreza e
vulnerabilidade que favorecem a submissão da vítima, em relação
ao seu traficante (BARBOSA 2010, p. 21).

Na somatória de fatores socioeconômicos, de gênero, idade, falta
de acesso ao conhecimento, encontram-se incentivos para o trafico
de mulheres, que como já explicitado anteriormente é muito
lucrativo, principalmente em cidades pobres e fronteiriças, como
por exemplo Pacaraima (RR), cidade vizinha de Santa Elena de Uairén
na Venezuela, onde os índices de tráfico de pessoas e prostituição
são altíssimos em decorrência da facilidade de se estar em um outro
pais.

O Amazonas também apresenta índices altíssimos de tráfico de
mulheres, principalmente com as populações ribeirinhas, onde as
diversas rotas pelos rios e condições precárias são facilitadoras e
propiciam a barbárie que representa esta violação gravíssima aos
direitos humanos. No ano de 2002 foram contabilizadas 241 rotas de
tráfico de pessoas no Brasil, 76 na região Norte, 69 na região
Nordeste, 35 na região Sudeste. 33 na região Nordeste e estava
localizadas na região Sul.

Ademais, questões relacionadas à sexualidade e gênero ainda
são reportadas como um tabu e isso é cultural. As mulheres sempre
foram vistas pela sociedade patriarcais e machistas, como uma
espécie de objeto, o que as coloca, em desvantagem sob o ponto de
vista histórico e social. Embora movimentos feministas e de
emancipação feminina tenham ganhado força no último século, tem-
se um longo caminho a ser percorrido e, a falta de oportunidades
aliada a uma educação precária, perpetuam esse senso comum,
obrigando as pessoas a acreditarem que tais explorações desumanas
são naturais.

Há inclusive, interessante estudo realizado pela Associação
Mulheres Pela Paz, que através de dados coletados com um
significativo número de entrevistados em oito capitais do país,
entendem que as mulheres não são forçadas à situação de tráfico,
mas que agem por vontade própria. Vinte por cento (20%) dos homens
entrevistados, chegaram a avaliar que é melhor viver traficada fora
do que no Brasil. Quanto aos números para denuncia 89% conhece o
190, 54% conhece o 180 e dos 11 serviços ofertados apenas 7 são
conhecidos pela maioria dos entrevistados.
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Para além das engrenagens do tráfico de pessoas, há uma questão
que deve ser enfrentada com extrema preocupação: o preconceito,
a desinformação, a mal formação cultural em termos de uma
machismo arraigado, entre outras, induz à muitos a um
prejulgamento equivocado sobre um ato que na verdade é tipificado
aqui e em alguns países como crime e não apenas como um ato
isolado que envolve a manifestação de vontade de uma vítima que
sequer tem real conhecimento do que lhe ocorrerá (cárcere,
prostituição forçada, trabalho escravo e, em situações extremas a
venda de seus órgãos).

2.2 O que diz a legislação

No código Penal Brasileiro, dispõe no artigo 149-A sobre o tráfico
de pessoas, entendendo que agenciar, aliciar, recrutar, transportar,
transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave,
violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: V –
exploração sexual.

Também é essa a definição apresentada pelo art.3° do Protocolo
Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico
de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças

Importe ressaltar que o consentimento da vítima, segundo a
ONU não tem importância para desconfigurar a ilicitude da conduta
do agressor ou permitir qualquer tipo de punição às pessoas
traficadas, com exceção das que vierem a participar das transações,
por exemplo, seduzindo novos indivíduos a deslocarem-se para outros
territórios visando a fins de exploração sexual.

O tráfico pode ser entre países, normalmente para fins de
exploração sexual e remoção de órgãos, mas também interno, com
a locomoção das vítimas entre regiões de um mesmo país, para
realização de trabalho escravo ou análogo à escravidão.

A ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos pauta
amplamente em seus artigos sobre a liberdade dos indivíduos, sendo
irrelevante sua cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra,
origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou qualquer outra
situação.
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Sendo o tráfico com o objetivo da exploração sexual é bastante
complexo, pois implica não somente a definição de conceitos como
exploração sexual e prostituição, como também pela grande
proporção deste tipo de crime, que normalmente envolve muitos
participantes e uma junção de vários outros tipos de crimes.

Dentre eles podemos citar os mais comuns tipificados pela
legislação brasileira como o lenocínio, previsto no art. 227 do Código
Penal, que consiste na “mediação para servir a lascívia de outrem”

Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - Se a vítima é maior de catorze e menor de dezoito anos, ou se o agente
é seu ascendente, descendente, marido, irmão, tutor ou curador ou pessoa a
que esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda:

§ 1 o Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se
o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão,
tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de
tratamento ou de guarda: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

§ 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou
fraude:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Favorecimento da prostituição.

Essa pratica normalmente se utiliza do abuso de força e abuso
psicológico sobre as vítimas, e comumente confundida com a
prostituição, que é uma prática exercida de livre e espontânea
vontade a fim de obter lucro ou vantagens em troca de favores
sexuais. Muitas vezes o lenocínio ocorre em âmbito alheio à obtenção
de lucro, sendo até mesmo praticado por membros da família da
vítima.

Cabe também destacar, o rufianismo, este voltado para o sustento
do criminoso(a) as custas da prostituição de outrem, tipificado no
art. 230 do CP.

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de
seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1 o Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se
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o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado,
cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima,
ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção
ou vigilância: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Redação dada pela Lei
nº 12.015, de 2009)

§ 2 o Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou
outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima:
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena
correspondente à violência. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009.

Este, pode ser parecido com o visto anteriormente, no entanto
se difere em alguns pontos, pois o rufião (também conhecido como
cafetão ou cafetina se o crime é praticado por mulher) busca
estimular o comercio sexual de forma organizada a fim de angariar
seu sustento, todo ou em parte, também se utilizando de técnicas
como o emprego de violência e ameaças.

O tráfico internacional e nacional encontra-se nos arts. 231 e
231-A do CP, que no primeiro caso consiste na retirada da vítima de
seu país de origem para o exterior ou interior, já o segundo ocorre
quando as vítimas são retiradas se sua cidade e/ou estado e são
transferidas para a realidade da prostituição involuntária e de abuso.

O Brasil adotou algumas campanhas e politicas resultantes da
cooperação do governo, Igrejas, ONGs e órgãos internacionais, a
fim de mitigar o tráfico humano no país. Em 2013, em uma das
ações para combate ao tráfico foi realizada a pesquisa Enafrom
(Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras) que, acabou
por revelar o trafico humano nas 11 fronteiras do país, não apenas
para exploração sexual, trabalho escravo e venda de órgãos, mas
também para a exploração da mendicância e servidão doméstica
(meninas e adolescentes) e jovens traficados para exploração em
clubes de futebol (muitos foram abusados sexualmente).

O UNODC iniciou suas atividades no Brasil em 2002, em relação
ao tráfico de pessoas, com a assinatura de um projeto de cooperação
com o Ministério da Justiça. A partir de então o UNODC vem aplicando
três projetos de ETP em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça
(SNJ), o que resultou na elaboração da Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e seus dois Planos Nacionais
(PNETPs).
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3. CONCLUSÃO

O tráfico de pessoas, tem como uma de suas características a
forma como se realiza, por vezes com total engano da vítima, por
vezes através do emprego de meios mais violentos como o sequestro
e cárcere privado; de qualquer forma, apesar dos esforços
internacionais para coibir esta prática, há forte oposição e enormes
dificuldades para extingui-la.

Há um mercado que se beneficia, “consome” e “paga” para que
os traficantes de pessoas mantenham seu negócio. Como dito em
linhas anteriores, o tráfico mantem a exploração sexual em muitos
países, o trabalho escravo e a venda de órgãos, cujo mercado negro
movimenta soma expressiva. Há algum tempo, denunciou-se uma
rede de exploração sexual onde muitas das vítimas eram jovens
enviadas para a Europa, em um esquema extremamente bem
montado, que acabou descoberto e de desmontado pela polícia
federal. Muitas das vítimas estavam doentes e mesmo assim eram
submetidas à exploração.

Enquanto houver quem se beneficie com o tráfico e, enquanto
existir a certeza da impunidade, muitas pessoas, mulheres e meninas
serão arrastadas para esse mercado desumano. Enquanto não
implementarmos nos país políticas públicas mais eficazes, tanto na
prevenção como na repressão ao tráfico, ainda assistiremos aos
noticiários, ainda vamos ver nas redes sociais e na mídia digital,
muitos casos onde o tráfico mais uma vez, fez de vidas mera
mercadoria, sem se importar de que se trata de vidas humanas.
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RESUMO

A Constituição Federal preconiza a vida como o maior bem do
homem, exposto na carta magna o artigo 5° e 6° estabelece a menção
de requisitos básicos para a manutenção, proteção, e o zelo a vida,
responsabilidade que advém não somente do Estado, mas, sim do
próprio ser dotado de direitos e deveres para com a  sociedade que
deve utilizar dos princípios expostos na lei para  preservar a vida em
toda e qualquer situação existente, mesmo quando se tratar de um
desastre ambiental .O objetivo deste trabalho é indicar a importância
do Direito Ambiental para a proteção tanto da natureza quanto ao
indivíduo de forma a compartilhar legislações que compreendem o
descarte correto dos materiais radiológicos a fim de evitar acidentes
como ocorrido em Goiânia.
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Palavras Chaves: Césio 137; Dignidade; Legislação Ambiental.

ABSTRACT

The Federal Constitution advocates life as the greatest good of
man, exposed in the magna carta Article 5 and 6, establishes the
mention of basic requirements for maintenance, protection, and zeal
for life, responsibility that comes not only from the State, but from
the state itself, but from being endowed with rights and duties to
society that must use the principles set out in the law to preserve
life in any and all existing situations , even when it is an
environmental disaster. The objective of this work is to indicate the
importance of Environmental Law for the protection of both nature
and the individual in order to share legislation so as to the correct
disposal of radiological materials in order to avoid accidents as
occurred in Goiânia.

Key Words: Césio 137; Dignity; Environmental Legislation.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho vem demonstrar o que ocorreu no dia 13 de
setembro de 1987 uma das maiores tragédias ambientais causadas
pela contaminação radiológica com césio 137 na cidade de Goiânia/
Goiás. Serão considerados nesta pesquisa além da parte histórica os
pontos negativos relacionados a tragédia no que tange a
responsabilidade dos agentes para com a sociedade e o Estado, visto
que o acidente trouxe inúmeros malefícios, inclusive a perda do
maior bem do ser humano, a vida.

A aplicabilidade da lei 10.308, de 20 de novembro de 2001
leva em conta os princípios constitucionais e ambientais que
devem ser considerados pelos médicos e quem pratica atividades
relacionadas com o uso de objetos de radiologia, afim evitar
desastres ambientais que atinja não somente a natureza, más
também a vida. Deste modo é imprescritível a importância deste
artigo científico visto sua abrangência, por meio de legislação,
conteúdo histórico e indicações a referida problemática
apresentada.
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2. Marco em Goiânia/Goiás – 1937

A história do ocorrido nunca fora esquecida visto o tamanho do
desastre que ocorreu tanto no meio ambiente nas margens do
acidente, logo na vida das pessoas que na cidade de Goiânia residiam.
Há de se compreender, portanto, o desfecho da história.

Em 13 de Setembro de 1987, dois catadores de ferro velho
entraram em um hospital abandonado em Goiânia, onde encontraram
uma capsula feita de aço e chumbo que fazia parte de um aparelho
de radioterapia. Acontece que esse aparelho dentro tinha uma cápsula
com a quantia de 0,0093kg de cloreto de Césio, que fora declarada
após todos os descobertos como o maior acidente de radiação do
Brasil (SOUZA, 2020, p. 3-3). Ambos catadores levaram o aparelho
radioativo para casa, onde seria o objeto desmontado para a venda,
ao se ter acesso ao conteúdo da capsula ambos começaram a ficar
doente, com o cabelo caindo, fraqueza, passar mal, más ainda sem
suspeitar que aquele material que era o causador da tragédia.

 Sem saber o motivo de tanto indisposição o objeto fora vendido
a um ferro velho, no qual o responsável era Devair, aquele que
desmontou a peça e encontrou um pá iluminado azul, cor que somente
era possível identificar no escuro, após cinco dias a observar aquele
brilho magnífico, levou para casa para apresentar a sua esposa, logo
passou para seu irmão caminhoneiro e todos se contaminaram com
a radiação, inclusive a sua sobrinha filha de seu irmão  de seis anos
que levou pó para casa para utilizar como brincadeira, acabou sendo
a mais prejudicada por ingerir o pó (CHEMELLO, 2010, p. 3)

A esposa de Devair ao perceber que o aparelho vinha trazendo
complicações a saúde de toda a sua família, fez com que um
funcionário do ferro velho fosse até a vigilância sanitária via ônibus
de linha contaminando a todos os que estavam presentes.

O médico da vigilância sanitária desconfiada que a capsula era
radioativa, ligou para Valter Mendes o físico da secretária de saúde,
o qual foi medir a radioatividade na casa do irmão de Devair, quando
Leide se aproxima o medidor de radioatividade indica que ela está
contaminada. O físico voltou e avisou da contaminação para a
comissão nacional de energia nuclear a qual decretou situação de
emergência e começou a evacuação das famílias durante a madrugada
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e levando todas para o estádio olímpico de Goiânia para fazer a
primeira triagem e ver quem havia se contaminado.

No processo de evacuação entraram na casa dos vizinhos das
vítimas do césio, pegaram objetos pessoais que estavam
contaminadas levando também até um cachorro para sacrificar
porque também estava contaminado. Com isso a população de
Goiânia começou a sofrer pelo desastre, não existia mais circulação
na cidade, não poderia as famílias transitar mesmo a fim de receber
visitas por medo de se contaminar e contaminar o restante da cidade.

Em outubro de 1987, os pacientes mais graves do césio 187 foram
transferidos para o hospital Marcilio Dias no Rio de Janeiro, entre
eles estava Devair, sua esposa Maria Gabriela, Ivo e sua filha Leide,
como orientação médica foi preciso todos tomar cerca de 10 banhos
diários de descontaminação, o que não se teve muito êxito vez que
era necessário um remédio para tirar a gravidade, o que não se
conseguiu vez que não se tinha um medicamento especifico para
cura de contaminação radioativa. Com o falecimento de Maria
Gabriela e Leide a população se revoltou, pois não queria que o
encerro fosse feito na cidade, pois para eles todos ainda estavam
sob o risco de contaminação, mas fora necessária vez que ambas
pertencem a essa região (BITTENCOURT, 2020, p. 1-10).

Após cinco anos do acidente, os médicos responsáveis pela clínica
abandonada onde foi encontrada a cápsula de césio foram condenados
por homicídio culposo, tendo 3 anos de prisão em regime semiaberto
e o governo do estado de Goiás teve que pagar indenizações de cem
mil a um milhão de reais aos atingidos e seus familiares. Após as
condenações o lixo radioativo ficou guardado em Goiânia dentro de
tambores em um local o provisório em Abadia do Goiás, e em 1997
todo o lixo radioativo foi levado a um depósito subterrâneo também
em Abadia do Goiás.

3. Aplicação da legislação ambiental

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, fora um projeto de lei
feito a pedido das cooperativas de produtos de reciclagem,
empresários que possuem e apoia ONGs ambientais, a fim de
preservar o País.
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 Após 19 anos o projeto fora aprovado pela Câmera dos
Deputados, transformando, portanto, na Lei n° 12.305, de 02 de
agosto de 2010, foi um momento histórico emocionante. Como o
consumo aumentou acentualmente, a coleta, o acondicionamento,
o tratamento, o transporte e o destino final dos resíduos sólidos se
tornaram mais complexos, havendo a necessidade de adotar medidas
mais afetivas na esfera nacional. (SIRVINSKAS, 2019).

 A referida lei comporta sobre a proteção e a gestão de resíduos
perigosos que possa colocar em perigo o direito difuso e coletivo, a
mesma lei versa em seu artigo 2° a não aplicação aos rejeitos
radioativos, por serem regulados por legislação própria, vez que esse
lixo especifico é separado, evitando tornar-se novamente um desastre
ambiental, assim como aconteceu em 1937 em Goiás.

 A Lei n° 10.308, de 20 de novembro de 2001, fora criada para
estabelecer destino correto aos rejeitos radioativos, mostrando a
responsabilidade de cada sujeito pelo meio ambiente. O lixo
radioativo somente é utilizado por pessoa Jurídica de direito público
ou privado, sendo ambas responsáveis pelo rejeito, sua composição,
seu destino e preservação, ocorre que tudo que diz respeito a este
lixo em especifico deve ser acompanhado pela Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CNEN), que tem por método a fiscalização tanto
de empresas como da administração pública.

 Os rejeitos radioterápicos têm uma destinação específica, a
União fica responsável pela atribuição de depósitos e seus locais
adequados, somente passando o local aos contratantes, que ficam
inteiramente comprometidos pela destinação correta.

São consideráveis em três graus de especificidade para o descarte
do material: Inicial, intermediário e final.

Todo o depósito precisa de autorização, licenciamento e o
cumprimento do plano de quesitos estabelecido pela Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEM), sendo seu projeto feito pelo
titular da autorização geradora de rejeitos, onde a construção e
instalação dependem de homologação da Comissão, porém a
responsabilidade é conjuminada ao depositante do material, sendo
ele ponderado diretamente a sua manutenção, organização, e
pagamentos para sua fiscalização que é direcionada ao órgão
competente.
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 O depósito inicial é valido para a destinação de rejeitos de
extração ou beneficiamento de minério, logo o intermediário é
utilizado para descarte de rejeitos líquidos e gasoso não podendo
estes serem descartados no deposito final para não contaminar o
que nele já se contém. Existe também além dos ministrados acima
do provisório que fica sob os cuidados da Comissão vez que é usado
somente em caso excepcional de acidente nuclear ou radiológicos,
o que em tese deveria suportar o objeto radioativo que fora jogado
no meio ambiente pelos médicos de radioterapia em Goiás, assim
tem se mediante a lei a destinação correta de cada produto para
que não contagie o homem por si e a natureza.

4. Da responsabilidade dos agentes

A tragédia de Césio trouxe consigo a importância da
responsabilidade tanto dos agentes que estavam responsáveis pelo
aparelho radioterápico, quanto o Estado em não ter projetos que
vão além as possibilidades das situações, o que ocorreu em Goiânia/
Goiás torna-se uma responsabilidade do Estado visto que o rejeito
já era um material utilizado na época dos fatos, e já havia seu
manuseio para fazer exames, porém não havia destinação correta.

Atualmente ainda há muitas pessoas que sofrem com os
“vestígios” que a capsula de Césio deixou, inclusive problemas de
saúde em virtude da má organização do Estado, o que hoje lhe custa
indenizações devido a falta de cuidado para com a sociedade e com
a natureza que é considerado de acordo com o Código ambiental um
dos maiores bens deixados a 3° Geração, visto que é responsabilidade
do ser humano em se cuidar, zelar e proteger (FÓRUM, 2017, p. 1-1).

 No que tange a 3° Geração é necessário considerar que quando
tratamos da natureza sua importância se dá por dimensões, ou seja
não tem uma geração correta para desfrutar e cuidar do meio
ambiente, pois se trata de um bem de uso comum de domínio comum
e disponível a todos independente da geração, independente de quem
utiliza.

 A Lei n° 10.308, de 20 de novembro de 2001, trouxe a todos os
operadores que utilizam aparelhos radioativos como se faz o descarte
de forma correta, a fim de proteger o bem maior imposto na
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Constituição Federal que é a vida, logo as meio ambientes não menos
importantes más essenciais para a vida humana.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que tange ao desastre ocorrido em Goiânia/Goiás é evidente
que tantos os médicos que fizeram o descarte do material radioativo
de forma incorreta, quanto o Estado tem responsabilidade mutua no
que tange ao meio ambiente que fora atingido e as pessoas que
passaram e passam por problemas de saúde visto a gravidade da
tragédia, entretanto leva -se em consideração que na data dos fatos
não se tinha a  lei  n° 10.308, de 20 de novembro de 2001 que diz
respeito ao descarte dos rejeitos radioativos, o que torna a
responsabilidade do Estado efetiva.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme exposto
na Constituição Federal, é um bem das intergerações e direito
fundamental da terceira dimensão, no qual todos os seres humanos
têm responsabilidade de preservar, cuidar afim de prolongar o que
gera saúde e valorização no que tange ao comparativo de outros
países.

O Estado é responsável pela criação de leis para que o meio
ambiente seja preservado por todos como uma obrigação, não uma
faculdade, de forma mais rígida é necessário a conscientização desde
o ensino fundamental do ser para que leve esta obrigatoriedade para
a vida afim de ajudar manter o meio ambiente não deteriorar.  Deste
modo conclui-se que os cuidados para com a natureza é
responsabilidade interpessoal, ou seja, da sociedade.
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RESUMO

Este artigo visa buscar uma análise profunda, crítica e
comparativa sobre a atual situação da educação brasileira, que no
entender de muitos é uma das piores do mundo, comparando-a com
a da época retratada no livro “O cidadão de papel”. Para isso,
primeiramente é proposto fazer um comparativo do presente sistema
educacional com o da década de 1990, relatando tais mudanças, e
sucessivamente analisar o que o Estado fez e faz para aprimorar a
educação do Brasil. Além de especificar dados sobre a realidade da
educação no país, como também trazer os direitos desta assegurados
em nossa Constituição Federal.
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ABSTRACT

This article aims to seek a deep, critical and comparative analysis
on the current situation of brazilian education, which for many is
one of the worst in the world, comparing it with that of the time
portrayed in the book “O cidadão de papel”. For this, first a
comparison of the present education with that of the 1990s will be
made, reporting the changes, and successively analyzing what the
State has done to improve Brazilian education.. In addition to
specifying data on the reality of education in the country, as well as
bringing its rights guaranteed in our Federal Constitution.

Keywords: Brazil. Education. Right

1. INTRODUÇÃO

É de conhecimento de todos que o papel da educação na vida,
bem como na formação do cidadão é fundamental para seu
desenvolvimento social, profissional, intelectual e de suma
importância para criação da personalidade e do caráter no tocante
aos bons costumes, a moral e ao respeito ao próximo e às regras
impostas a uma sociedade.

É com base no que dispõe a Constituição Federal do Brasil (CF)
de 1988, principalmente em seu Art. 205 que diz “A educação, direito
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”, e na leitura do livro “O cidadão de
papel” que o presente artigo busca conhecer a complexidade da
educação, ora, se tal direito é indubitavelmente um dos principais
para se alcançar a liberdade de exercer cidadania e criar uma
sociedade justa.

E, também, como deve ser aplicada a educação, de onde começa,
quem participa, como se aplica, e por isso trataremos da educação
concernente às instituições de ensino, pois está inserida na vida do
cidadão desde a infância.
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O livro supracitado, escrito há quase três décadas, nos traz o
que se passava no nosso país naquela época, no que se refere a
educação. Trazendo este, as estatísticas da época, as perspectivas
e os desafios, e, hoje, vamos tentar mostrar o que mudou. Será que
a educação tem sido valorizada em nosso país? Nossos governantes
tem feito a parte deles quanto a isso? Quais os principais desafios?
Quais as perspectivas de futuro em relação a educação no Brasil?

Do mesmo modo, iremos trabalhar, com devida importância, o
tratamento que vem sendo dado aos professores de nosso país, seja
na falta de investimentos ou falta de respeito por parte dos alunos,
até mesmo dos pais de alunos.

Como metodologia, adotou-se uma pesquisa com abordagem
quali-quantitativa, ou seja, trazendo dados estatísticos e tabelas,
para ajudar na compreensão das mudanças ocorridas em razão da
educação no Brasil. Tendo como finalidade abordagem explicativa-
descritiva. Para este artigo, se viu necessário adotar como
procedimento técnico a revisão bibliográfica e pesquisa documental.

2. MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Todos sabemos ou temos ciência de alguma história de uma
família humilde em nosso país, que teve uma quantidade considerável
de filhos, sendo imprescindível e atuação de muitos deles ou todos
eles no trabalho, para auxiliar com as despesas da casa. Tendo que
optar pelo trabalho, ocasionando a desistência do estudo ainda na
adolescência. Longe do estudo, essas pessoas não vão ter perspectivas
de um futuro melhor, já que em nosso país não conseguimos obter
um serviço de carteira assinada sem estudo, com um salário que
proporciona uma vida tranquila financeiramente.

A bem da verdade, muitas mudanças ocorreram ao longo de quase
três décadas. Se àquela época questionava-se a dificuldade de acesso
às instituições de ensino desde a infância, já que as classes menos
favorecidas dispunham de poucos recursos para sobrevivência aliados
à inércia do Estado, consequentemente as crianças e adolescentes
eram submetidos ao trabalho para auxiliar na renda familiar incidindo
na evasão escolar. No livro base que estamos utilizando, Gilberto
Dimenstein discorre sobre o trabalho infantil da época:
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Quando o Brasil colocou o pé na década de 90, tinha 7, 5 milhões de crianças
e adolescentes de dez a dezessete anos trabalhando. Três milhões estavam
com menos de quatorze anos. [...] Quem trabalha oito horas ou mais por dia
não tem tempo para estudar. Tanto esforço por tão pouco: cerca de 90% ganham
até um salário mínimo. [...] Quase a metade (46, 3%) dos trabalhadores mirins
frequentou a escola menos de quatro anos. (DIMENSTEIN, 1992, p. 42)

Não obstante, a realidade atual é composta de algumas nuances
significativas e contraditórias, pois o acesso ao ensino desde a
infância teve um aumento moderado, o Estado movido pelo
pressuposto da intervenção mínima, teve sua participação nesse
aumento, inclusive com maior aplicação dos conselhos tutelares no
combate à evasão escolar. Para melhor entendimento, em junho do
ano passado, o jornal eletrônico Agência Brasil (2019) publicou uma
matéria mostrando que, em 2016, o número de crianças e
adolescentes (entre 5 e 17 anos) trabalhando no Brasil era de 2,4
milhões, sendo que 49,83% das famílias desses jovens eram de baixa
renda, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Aquilo que tanto se lutava para conseguir, hoje é descartado por
essa geração de crianças e adolescentes, pois a parte majoritária
destes desprezam o ensino que lhes é oferecido. Sendo assim, os
valores foram invertidos, trocaram a moral e os bons costumes pela
vaidade precoce, pelas músicas escandalosas e vulgares. Ser
criminoso e usuário de drogas passou a ser status. Além de que os
pais obedecem aos filhos e filhos imperam sobre os pais.

Dentre todas as mudanças, felizmente, o analfabetismo teve uma
boa queda nesse período. Em “O cidadão de papel”, Dimenstein
relata que, naquela época (década de 90) calculava-se que 41% da
população brasileira era analfabeta (DIMENSTEIN, 1992, p.53). Hoje
essa porcentagem é bem menor, assim traz a matéria publicada pelo
Gazeta do povo (2019) em seu site, relatando que em 2018, a taxa
era de 6,8%, ou seja, 11,3 milhões de pessoas maiores de 15 anos
analfabetas, segundo dados do IBGE.

2.1. Plano Nacional de Educação

O Plano Nacional de Educação (PNE) (Lei nº 13.005/2014),
sancionado em 2014 pelo Congresso Federal, tem como escopo buscar
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medidas e investimentos para a melhoria da educação no período
de 10 anos. Esse plano “determina diretrizes, metas e estratégias
para a política educacional no período de 2014 a 2024” (BRASIL,
2014). O PNE, por abranger todos

os níveis de formação (educação infantil até o ensino superior),
foi um grande passo dado para que se atingisse uma efetiva melhora
na educação do país. Como o plano ainda está em vigor e há muito o
que se melhorar, necessita-se de maior investimento, fiscalização e
empenho para que tais metas e estratégias sejam cumpridas no prazo
ou até mesmo antes, já que vem tendo queda do investimento nessa
área.

O PNE tem 20 metas e estratégias, tendo como alvo pontos muitos
importantes, como a educação inclusiva, por exemplo. Infelizmente,
segundo uma matéria publicada pelo G1 (2019), das 20 metas, apenas
4 estariam parcialmente cumpridas.

Faltando quatro anos para o término do prazo estabelecido pelo
PNE, o que se vê é fracassos em muitas das metas. Ao pegar, por
exemplo, a Meta 1 (Educação Infantil), nota-se a grande dificuldade
para atingir os objetivos, principalmente o objetivo 1, que já era
para ter alcançado quatro anos atrás (2016). Portanto, segundo o
Observatório do PNE (2018), encontra- se dificuldade nessa meta,
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pois os 6,2% representam as crianças em situações de vulnerabilidade
social. Isso significa que necessita observar e atuar em razão dessas
crianças que são impossibilitadas de ter o acesso à educação.

3. DESVALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E MÉDIO NA REDE PÚBLICA

É uma ofensa à classe dos professores deixar de incluí-los neste
artigo, responsáveis por toda profissão, são esses profissionais que
nos ajudam a alcançar o sucesso, todavia, e principalmente na rede
pública, estes, que se empenham a ensinar, num país, onde há uma
enorme falta de interesse em aprender das crianças e adolescentes.
Além do mais, não são reconhecidos, não lhes é dado o devido valor,
nem pelo Estado, nem pelos alunos e seus pais. O Brasil vem há anos
liderando o índice de violência contra professores, segundo matéria
publicada pelo G1:

Uma pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) com mais de 100 mil professores e diretores de escola do
segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio (alunos de 11 a 16
anos) põe Brasil no topo de um ranking de violência em escolas. O levantamento
é o mais importante do tipo e considera dados de 2013. [...] Na enquete da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 12,5%
dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou
de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. (G1, 2019)

São dados alarmantes de um país que necessita tanto desses
educadores para se desenvolver. Assim, com tanta violência, acaba
interferindo no modo de ensino desses professores. A violência se dá
devido a impunidade para com os alunos, que no máximo são suspensos
por alguns dias (TENENTE; FAJARDO, 2019). Ainda, falam sobre as
consequências, que são severas para as vítimas, fazendo com que
eles parem de atuar nas classes devido a estresse pós-traumático.

Em virtude do papel dos pais sobre os alunos praticantes
dessa violência, a colunista do G1 e especialista em educação,
Andrea Ramal diz:

Não estabelecer limites, quase nunca dizer “não” e fazer todas as vontades
de crianças e adolescentes são ingredientes-bomba. Derivam na “síndrome
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do imperador”, um comportamento disfuncional em que os filhos estabelecem
suas exigências e caprichos sobre a autoridade dos pais, controlando-os
psicologicamente e podendo chegar, não raro, a agressões físicas. (2019)

Sendo assim, esse comportamento coopera para que esses alunos
não se comportem devidamente em sala de aula e se o professor chamar
sua atenção ou simplesmente não o favorecer, já sabemos o resultado.

4. RECURSOS PÚBLICOS GASTOS NA COPA DO MUNDO E
OLIMPÍADAS NO BRASIL

Podemos notar que o governo que dominou o país por muito
tempo, mais precisamente 16 anos, teve inúmeros gastos exagerados
e escandalosos, gerando muita polêmica na mídia nacional e
internacional. E com certeza o que mais indignou a população foi a
realização da Copa do Mundo da FIFA em 2014, que ocorreu em nosso
país. Com altos gastos, a realização da Copa do Mundo foi alvo de
inúmeras críticas por parte da população, que pedia investimento
do mesmo nível para a saúde e educação. Por outro lado, o
investimento em mobilidade urbana teve grande serventia para o
povo, visto que serviram e servem para utilização no dia a dia.

Para melhor compreensão:

A conta final da Copa do Mundo foi fechada em R$ 25,5 bilhões, de acordo
com o relatório consolidado. Do total, R$ 7 bilhões foram gastos em mobilidade
urbana e R$ 8 bilhões em estádios. As obras relativas a aeroportos custaram
R$ 6,2 bilhões e as obras de entorno dos estádios custaram R$ 996 milhões.
(AGÊNCIA BRASIL, 2014)

A realidade é que estamos pagando por isso através de nossos
impostos e vamos pagar por muito mais tempo ainda. E como se já
não bastasse os bilhões gastos, a maioria dos doze estádios
construídos ou reformados para o megaevento de futebol viraram
“monumentos à corrupção”, com suspeitas de irregularidades,
segundo a Exame (2018). Sem contar os estádios e arenas localizados
em regiões que não tem atuação tão forte do futebol como as demais
do país, assim não se obtém público suficiente para mantê-los ou
cobrir os gastos, como é o caso da Arena Pantanal (Cuiabá-MT) e
Mané Garrincha (Brasília-DF), por exemplo.
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Ainda tivemos a realização das Olimpíadas em 2016, que gerou
muito mais polêmica que a Copa, pois o Brasil tinha acabado de
sediar uma Copa e ainda aceitou realizar uma Olimpíada, que geraria
mais um enorme gasto, mais precisamente R$ 41,03 bilhões de reais
(GLOBO ESPORTE, 2017).

Como na Copa do Mundo, as Olimpíadas também foi questionada,
visto que com essa verba sendo investido e aproveitada na educação,
poderíamos ter as melhores escolas em nosso país, com construções
de escolas para regiões mais necessitadas, maior disponibilização
de materiais (principalmente nas regiões mais pobres), computadores
de última geração, lousas digitais, cadeiras almofadadas e muito
mais tecnologia, tanto para nossos alunos quanto para nossos
professores. Dando também maior valor aos profissionais da
educação, estabelecendo

Outra finalidade para esses mais de quarenta bilhões de reais,
seria a construção de novas instituições públicas de ensino superior,
disponibilizando milhares de vagas para alunos de todo o país, visto
que “apenas 0,8% dos brasileiros entre 25 e 64 anos tem mestrado,
muito abaixo dos 13% da média da OCDE, e 0,2% dos brasileiros tem
doutorado, contra 1,1% da média da OCDE” (EXAME, 2019).

A proporção do PIB investida na educação da rede pública, em
relação à média de demais países, até que é boa, porém o que é
gasto por aluno ainda é pouco. O Brasil gasta cerca de US$ 3,8 mil
por aluno no ensino fundamental, contra US$ 8,6 mil da OCDE. No
que se refere ao ensino médio, é gasto US$ 4,1 mil pelo Brasil,
enquanto nos países da organização a quantia bate US$ 10 mil. Ou
seja, investimento nacional não chega nem na metade dos países
desenvolvidos (OCDE, 2019 apud EXAME, 2019).

Enfim, mesmo o Brasil investindo boa parte do Produto Interno
Bruto (PIB) na educação, mais precisamente 4,2% (em 2016) (OCDE,
2019 apud EXAME, 2019), os exorbitantes valores gastos dariam uma
educação melhor e mais digna para educadores e educandos. E, se
queremos que nosso país desenvolva, é necessário que o Poder Público
invista fortemente no setor educacional. Dimenstein se via
convencido de que:

[...] a infância, frágil como um papel, é o mais perfeito indicador do
desenvolvimento de uma nação. Revela melhor a realidade do que o ritmo de
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crescimento econômico ou renda per capita.

A criança é o elo mais fraco e exposto da cadeia social. Se um país é uma
árvore, a criança é um fruto. E está para o progresso social e econômico
como a semente para a plantação. Nenhuma nação conseguiu progredir sem
investir na educação, o que significa investir na infância. Por um motivo bem
simples: ninguém planta nada se não tiver uma semente. (1992, p. 3).

Nota-se como Dimenstein é muito explicativo e coerente no que
diz sobre o investimento na educação. Ele foi muito feliz ao relatar
que não há progresso se o país não “voltar os olhos” para a educação,
uma vez que as crianças são o futuro.

É importante sim investir mais, entretanto, tal investimento deve
ser aplicado com eficiência em meios e alternativas que façam a
diferença.

CONCLUSÃO

É tempestivo trazer à baila, diante de tudo que já foi exposto,
que a educação tem um papel irrefutável na vida de um cidadão e
em uma sociedade, e a educação por meio do ensino, da alfabetização
e profissionalização é um fator que movimenta positivamente um
Estado, porquanto tem capacidade de movimentar a economia de
um país, diminui índices criminais, fortalece a cultura. Para que
tudo isso aconteça é necessário maior intervenção do Estado, maior
conscientização dos pais. Ora, em seu art. 205, a Constituição Federal
aduz que a educação tem como objetivo o pleno desenvolvimento
da pessoa, como também prepará-la para o exercício da cidadania e
qualificá-lo para o trabalho. Por tudo quanto já foi exposto,
concluímos que não se trata apenas de retirar os direitos do papel,
mas sim de recebê-los e fazer jus a eles.

Desse modo, conclui-se que, baseado no entendimento de
Gilberto Dimenstein, é de suma importância o investimento na
educação para que a nação possa progredir. Portanto, se vê necessário
investir nas instituições de ensino do nosso país, resgatar as crianças
em situações vulneráveis, implantar uma educação mais eficiente
(aumentar o número de escolas em tempo integral seria uma das
opções importantes para se tomar). Não obstante, conscientizar os
alunos e seus pais sobre a importância da frequência escolar bem
como fomentar o interesse no estudo e na aprendizagem de
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qualidade. Por fim, ressalta-se a importância em cumprir na prática
os direitos estabelecidos no papel (em lei), reservados às crianças e
adolescentes de nosso país, pois são elementos fundamentais para o
desenvolvimento da nação.
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NORMAS PARA REDAÇÃO DOS ARTIGOS
CIENTÍFICOS QUE SERÃO SUBMETIDOS PARA

AVALIAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DO XXIII
SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS APLICADAS E II
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA FAEF

TÍTULO – EM FONTE TIMES NEW ROMAN, 12, CAIXA
ALTA, NEGRITO E CENTRALIZADO

SILVA, João¹
SOUZA, André²

RESUMO
O resumo deverá ser escrito em Times New Roman
tamanho 10 com letras minúsculas com espaçamento
entre linhas simples e sem recuo na primeira linha. Será
escrito em parágrafo único justificado com no máximo
100 palavras.
Palavras chave: de três a cinco palavras-chave que
identificam o trabalho, colocadas em ordem alfabética.

ABSTRACT
O abstract deve seguir uma tradução fiel do resumo,
obedecendo às mesmas normas, configurações.
Keywords: deve ser uma tradução fiel das palavras-chave.

      Autores:
    Máximo 4
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1. INTRODUÇÃO
A formatação geral da introdução seguirá a formatação
geral de textos. O texto geral deverá ser escrito em Times
New Roman 12 justificado, obedecendo a um recuo de
1,25 cm a cada início de parágrafo. O espaçamento entre
linhas no texto deve ser 1,5 linhas.

2. DESENVOLVIMENTO
Apresentar os subtítulos derivados do título, corpo de
texto com reflexões e detalhamento do trabalho
realizado. A transcrição do texto pode ocorrer das
seguintes maneiras.
2.1 Material e métodos
2.2 Resultados e discussão
 Ou,
2.1. Revisão de Literatura.

3. CONCLUSÃO

4. REFERÊNCIAS
As referências devem ser feitas no final do trabalho, em
ordem alfabética do sobrenome do autor, obedecendo a
ABNT (NBR 6023, de agosto de 2002).
Ex: SOBRENOME, nome. Título: subtítulo (se houver).
Local de Publicação: Editora, Ano
Mais exemplos em: http://www.faef.edu.br/
imagens_arquivos/artigos/files/pdf/biblioteca/
nbr6063.pdf

¹Nota de rodapé: indicar os autores e contatos. Dividir
em alunos¹ e docente².

O texto geral deverá ser escrito em Times New Roman 12
justificado obedecendo a um recuo de 1,25 cm a cada início de
parágrafo. O espaçamento entre linhas entre linhas no texto deve
ser de 1,5 linhas. O papel utilizado deverá ser o A4. Com número
de paginas entre 6 e 8. A referenciação no texto deverá ser feita
com sobrenome entre parênteses (Autor, 1999) ou (Autor; Autor,
2000) ou (Autor et al., 2004)
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Os trabalhos deverão ser submetidos no site www.faef.br

Só serão aceitos artigos de inscritos no XXIII Simpósio de
Ciências Aplicadas e a II do Simpósio Internacional da FAEF.
Maiores informações: nupes@faef.br

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL - FAEF

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros km 420, via de acesso a Garça, km 1,
CEP 17400-000, Garça/SP - Telefone: (14) 3407-8000

www.faef.br / florestal@faef.br



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

308      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 04 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA


